
IMPACTO
ResulTAdOs

RELATÓRIO ANUAL 2012
RELATÓRIO ANUAL 2012

IFC
 R

E
LA

TÓ
R

IO
 A

N
U

A
L 2012 

IM
P

A
C

TO

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИИ
ВЛИЯНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
IMPACTO
INNOVACIÓN
INFLUENCIA
DEMOSTRACIÓN

IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE
DÉMONSTRATION
效益
创新
影响
示范
IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE 
DEMONSTRATION
インパクト
イノベーション
影響力
デモンストレーション
IMPACTO 
INOVAÇÃO 
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИИ
ВЛИЯНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
IMPACTO
INNOVACIÓN
INFLUENCIA
DEMOSTRACIÓN

IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE
DÉMONSTRATION
效益
创新
影响
示范
INOVAÇÃO
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO
インパクト
イノベーション
影響力
デモンストレーション
IMPACTO 
INOVAÇÃO 
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИИ
ВЛИЯНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
IMPACTO
INNOVACIÓN
INFLUENCIA
DEMOSTRACIÓN

IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE
DÉMONSTRATION
效益
创新
影响
示范
IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE 
DEMONSTRATION
インパクト
イノベーション
影響力
デモンストレーション
IMPACTO 
INOVAÇÃO 
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИИ
ВЛИЯНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
IMPACTO
INNOVACIÓN
INFLUENCIA
DEMOSTRACIÓN

IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE
DÉMONSTRATION
效益
创新
影响
示范
IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE 
DEMONSTRATION
インパクト
イノベーション
影響力
デモンストレーション
IMPACTO 
INOVAÇÃO 
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИИ
ВЛИЯНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
IMPACTO
INNOVACIÓN
INFLUENCIA
DEMOSTRACIÓN

IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE
DÉMONSTRATION
效益
创新
影响
示范
IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE 
DEMONSTRATION
インパクト
イノベーション
影響力
デモンストレーション
IMPACTO 
INOVAÇÃO 
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИИ
ВЛИЯНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
IMPACTO
INNOVACIÓN
INFLUENCIA
DEMOSTRACIÓN

IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE
DÉMONSTRATION
效益
创新
影响
示范
INOVAÇÃO
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO
インパクト
イノベーション
影響力
デモンストレーション
IMPACTO 
INOVAÇÃO 
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИИ
ВЛИЯНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
IMPACTO
INNOVACIÓN
INFLUENCIA
DEMOSTRACIÓN

IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE
DÉMONSTRATION
效益
创新
影响
示范
IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE 
DEMONSTRATION
インパクト
イノベーション
影響力
デモンストレーション
IMPACTO 
INOVAÇÃO 
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИННОВАЦИИ
ВЛИЯНИЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
IMPACTO
INNOVACIÓN
INFLUENCIA
DEMOSTRACIÓN

IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE
DÉMONSTRATION
效益
创新
影响
示范
IMPACT
INNOVATION
INFLUENCE 
DEMONSTRATION
インパクト
イノベーション
影響力
デモンストレーション
IMPACTO 
INOVAÇÃO 
INFLUÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

WB456286
Typewritten Text
79883v1



SUmáRIO

1–5 ApresentAndo nossA visão

 2 Quadro Corporativo de Resultados
 4  Criando oportunidades onde são  

mais necessárias

6–15 nosso negócio e conhecimento 
especiAlizAdo

 7 Onde trabalhamos 
 8 Nossos três negócios 
12 Nosso conhecimento especializado no setor
14 Estabelecimento de padrões

16–51 o pessoAl e As práticAs dA iFc

17 O Modo da IFC 
18  Como a IFC mede os resultados  

do desenvolvimento
26 O pessoal da IFC
28 Governança da IFC 
30 Responsabilidade
32 Parcerias
34 Gestão de riscos 
36 Trabalhando com responsabilidade
38 O ciclo de um projeto de investimento
42 Relatório independente de garantia
45 Painel de revisão dos grupos interessados 
46 Resumo financeiro

RESULTADOS
A posição financeira forte da IFC — e o registro de sucesso em tempos 
bons e tempos difíceis — ajuda nossos clientes do setor financeiro a 
criar oportunidades e melhorar vidas nas áreas mais pobres  
do mundo.

24–31
resultAdos globAis dA iFc

25 Destaques financeiros da IFC
25 Destaques operacionais da IFC
26 Resultados Globais da IFC
30 Nossa equipe de gestão

32–65
nossA históriA

32  O Líder no Desenvolvimento do Setor Privado
40 Nossos setores prioritários
50 Mercados fronteiriços
58 Mobilizando para impacto máximo

SUMÁRIO  Esse relatório resume a inovação 
e o papel de liderança da IFC no setor privado. 
É organizado para destacar nossa estratégia 
— nossa função (O Líder no Desenvolvimento 
do Setor Privado, pág. 32–39) o que fazemos 
(Setores Prioritários, pág. 40–49), onde fazemos 
(Mercados de Fronteira, pág. 50–57) e como 
fazemos (Mobilizando para Impacto Máximo, 
pág. 58–65). Nossa estratégia foi criada para 
obter impacto, resultados que nos são mais 
importantes — oportunidades criadas, vidas 
melhoradas.

Há quase seis décadas,  
a IFC tem trabalhado para 
oferecer oportunidade para 
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impacto significativo.
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Sobre a IFC
A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição  
de desenvolvimento global voltada para o setor privado.

A IFC promove o crescimento econômico sustentável nos países 
em desenvolvimento financiando o investimento no setor privado, 
mobilizando o capital nos mercados financeiros internacionais  
e prestando serviços de assessoramento a empresas e governos. 
A IFC desempenha papel crítico demonstrando a lucratividade dos 
investimentos nos mercados emergentes.

Fundada em 1956, a IFC é de propriedade de 184 países membros, um 
grupo que determina coletivamente nossas políticas. Nosso trabalho em 
mais de 100 países em desenvolvimento ajuda empresas e instituições 
financeiras em mercados emergentes a criar empregos, gerar receitas 
tributárias, melhorar a governança corporativa e o desempenho ambiental, 
além de contribuir para suas comunidades locais.

Segundo a visão da IFC, as pessoas devem ter a oportunidade  
de sair da pobreza e melhorar sua vida.



Os últimos cinco anos representaram 
um período de teste para o Grupo 
Banco Mundial com relação a nossa 
capacidade de atender às necessidades 
dos clientes. Os países desenvolvidos  
e em desenvolvimento têm sido 
desafiados por uma ameaça tripla: 
alimentação, combustíveis e crises 
financeiras. 

Eles têm enfrentado a fome, a pobreza, o desemprego e dívidas, 
uma crise econômica, social e humana com implicações políticas. 
Durante esses tempos difíceis, o Grupo Banco Mundial teve 
participação fundamental no apoio aos nossos clientes, 
garantindo flexibilidade, agilidade, inovação e foco nos resultados. 
Através do desafio, buscamos oportunidades e esperança. 

Os acionistas do Grupo Banco Mundial apoiaram as 
nossas prioridades e desempenho com um suporte financeiro 
de primeira classe. Nos anos de 2007 e 2010, duas reposições 
recordes da AID levantaram mais de US$ 90 bilhões. Em 
2010, os acionistas apoiaram o primeiro aumento de capital 
do BIRD em mais de 20 anos. Hoje em dia, o Banco Mundial 
apresenta recursos bem estruturados e uma classificação AAA. 

Temos modernizado o multilateralismo para uma economia 
mundial com vários polos de crescimento, democratizando  
o desenvolvimento com mais abertura e prestação de conta, 
compartilhando conhecimento e informações. Estamos 
construindo os fundamentos para expandir a responsabilização 
social, lutando contra a corrupção e aprimorando a governança. 
Temos focado na população pobre de todas as regiões, 
principalmente na África, enfatizando a necessidade de criar 
redes de segurança humana com responsabilidade fiscal, para 
proteger os mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, adaptamos 
novos produtos para os países de renda média que são 
orientadores cada vez mais importantes do crescimento.  
A nossa agenda incluiu igualdade de gênero, segurança 
alimentar, mudanças climáticas e biodiversidade, investimento 
em infraestrutura, prevenção de desastres, inovação financeira 
e inclusão.

O Grupo Banco Mundial tem dado atenção especial  
ao papel fundamental do setor privado no desenvolvimento. 

Estamos apoiando um ambiente propício ao investimento e às 
atividades do setor privado, estendendo o financiamento às 
pequenas e médias empresas e o microfinanciamento; apoiando 
o financiamento comercial; promovendo maior atenção às 
parcerias público-privadas e encorajando o investimento nos 
países mais necessitados, principalmente nos estados frágeis  
e afetados por conflitos.

A IFC é fundamental para esses esforços. Ao desenvolver 
setores privados produtivos, a Corporação está promovendo o 
crescimento, criando empregos e solucionando problemas nos 
países pobres e de renda média. A IFC está envolvida em ajudar 
empresários a realizar sonhos enquanto enriquecem suas 
comunidades. O trabalho da IFC torna empresas e países mais 
resilientes quando atingidos por crises, armando-os para 
superar os mais difíceis desafios de desenvolvimento — desde 
mudança climática a segurança alimentar, até a criação de 
riqueza e rendas.

No EF12, a IFC forneceu mais de US$ 20 bilhões em 
financiamento, incluindo quase US$ 5 bilhões mobilizados de 
parceiros. Sob a liderança de Lars Thunell, a IFC colocou os 
países e regiões mais pobres no coração de sua estratégia. Quase 
metade dos novos projetos deste ano foram nos países da AID, 
onde a IFC pode fazer a maior diferença. No EF12, a IFC investiu 
quase US$ 6 bilhões em 283 projetos em 58 países da AID.

No Oriente Médio e Norte da África, uma região de 
tumulto e transição, a IFC está impulsionando o acesso de 
pequenas empresas a financiamentos, assegurando que os 
jovens adquiram habilidades profissionais que atendam às 
necessidades do mercado e financiando necessidades de 
infraestrutura há muito negligenciadas. Desde que teve  
início a transformação árabe em 2011, a IFC investiu mais  
de US$ 2 bilhões na região.

A IFC intensificou suas atividades em financiamento  
de curto prazo, que é essencial para que o comércio flua 
tranquilamente entre os países e os produtos básicos 
permaneçam acessíveis. Esse trabalho oferece um grande 
impulso ao desenvolvimento e mercados abertos com 
relativamente pouco risco.

A Empresa de Gestão de Ativos da IFC demonstra como 
uma ideia inovadora pode intensificar rapidamente os benefícios 
nas economias em desenvolvimento. A AMC está criando 
novos canais para mobilizar capital: tem atualmente mais  
de US$ 4,5 bilhões sob gestão, dos quais quase US$ 3 bilhões 
vêm de investidores de foram que têm tido pouca exposição  
a mercados emergentes.

Lars Thunell também está rescindindo seu contrato como 
Vice-Presidente Executivo e CEO da empresa. Os sucessos da 
IFC nos últimos anos refletem sua visão, criatividade e motivação 
pelo desenvolvimento do setor privado. Ele também tem sido 
um valioso parceiros e conselheiro na liderança do Grupo 
Banco Mundial.

ROBERT B. ZOELLICK
Presidente do Grupo Banco Mundial
30 de junho de 2012

MeNSaGeM De roberT b. ZoeLLICK,
PreSIDeNTe Do GrUPo baNCo MUNDIaL, 2007–2012
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Também sublinha a importância da colaboração em todo  
o Grupo Banco Mundial e o trabalho com parceiros externos 
para avançar nossa meta compartilhada de desenvolver 
prosperidade e erradicar a pobreza. 

Hoje, o Grupo Banco Mundial tem uma única 
oportunidade de acelerar crescimento inclusivo e sustentável  
e progresso social. Continuamos a apoiar nossos clientes  
à medida que respondem a pressões imediatas, especialmente 
ao ajudar os países a desenvolverem redes de segurança social 
custo-efetivas. Mas também estamos bem posicionados para 
ajudar os países à medida que criam e implementam estratégias 
de desenvolvimento de prazo mais longo por meio de nosso 
empréstimo, conhecimento, experiência e perícia.

Estou ansioso para trabalhar com a Diretoria, nossos 
parceiros e clientes, e também com a dedicada equipe do 
Grupo Banco Mundial em Washington, D.C., e no mundo 
inteiro. Nossa missão permanece mais importante do que 
nunca — para ajudar os países em desenvolvimento  
a responderem a pressões imediatas e buscar futuras 
oportunidades. É um privilégio realizar este grande trabalho.

JIM YONG KIM
Presidente do Grupo Banco Mundial
1º de julho de 2012

DeSeNvoLveNDo 
ProSPerIDaDe, 
erraDICaNDo  
a PobreZa

MeNSaGeM De JIM YoNG KIM,  
Novo PreSIDeNTe Do GrUPo baNCo MUNDIaL 

Tenho o prazer de transmitir o Relatório 
Anual de 2012 da IFC. Este relatório 
destaca as realizações e eficácia da 
Corporação apesar do desafiante 
cenário econômico global. 
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NovoS aToreS  
Do MerCaDo  
eSTão MUDaNDo 
a FaCe Do 
DeSeNvoLvIMeNTo

Contra este pano de fundo, a IFC redefiniu um 
financiamento para desenvolvimento e a forma como fazemos 
negócios. Estabelecemos formas inovadores para mobilizar 
capital e expandiu nosso trabalho nas áreas mais pobres e  
mais frágeis do mundo. Temos mais do que triplicado nossos 
investimentos na África e aumentado nossas atividades em 
financiamento de capital e de curto prazo, fornecendo liquidez 
essencial para comércio global e empresas menores. Ajudamos 
a estabelecer parcerias globais cruciais para o desenvolvimento 
e temos sido líderes em refletir sobre os desafios do 
desenvolvimento do setor privado.

Nosso sucesso ajudou os governos e os grupos interessados 
a reconhecer o papel vital que o setor privado pode ter no 
desenvolvimento. Para que haja empreendedorismo e criação 
de empregos nos países pobres, para elevar as receitas tributárias 
onde os governos estão libertando-se de anos de conflitos, deve 
haver um setor privado funcional.

Considere que milhares de milhões de novos empregos 
são necessários para reduzir o desemprego na próxima década. 
Ou até US$ 300 bilhões em investimento anual serão necessários 
nas duas próximas décadas para atenuar os efeitos da mudança 
climática e adaptar-se eles. Isso não pode ser feito sem o setor 
privado. Como a maior instituição de desenvolvimento do 
setor privado do mundo, o papel da IFC é claro.

Os novos atores do mercado estão mudando a face do 
desenvolvimento. Devemos criar mais oportunidades por  
meio de parcerias — colaborando com o Grupo de 20, com 
fundações, com todo o conjunto de parceiros de mobilização  
e com nossos colegas de todo o Grupo Banco Mundial. Esta 
filosofia está por trás de nosso acesso a financiamentos e um 
trabalho de negócio inclusivo com o G–20, nossos esforços 
para aumentar o financiamento da moeda local, nossa parceria 
do Grupo de Recursos Hídricos com os negócios do setor 
privado para impulsionar a disponibilidade da água e nosso 
incentivo para que mais empresas e instituições de 
desenvolvimento adotem nosos padrões ambientais e sociais.

MeNSaGeM De LarS H. THUNeLL,  
vICe-PreSIDeNTe DIreTor eXeCUTIvo Da IFC, 2006–2012

A IFC está adaptando-se a uma mundo 
em transformação. Os países em 
desenvolvimento, que já representaram 
uma pequena parcela da economia 
mundial, são hoje os principais 
impulsionadores do crescimento global. 

Esses países abrigam uma classe de consumidores ascendentes  
e mais de um bilhão de pessoas que sobrevivem com menos de 
US$ 1,25 ao dia. Crises financeiras aumentaram a necessidade  
de uma criação mais rápida de empregos. O surgimento da  
mídia social aumentou as demandas populares por uma  
maior transparência e responsabilidade entre governos  
e instituições públicas.
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Crises econômicas e financeiras recentes têm despertado 
novos desafios. Em tempos de incerteza, os bancos geralmente 
conservam capital e freiam empréstimos em áreas consideradas 
tradicionalmente em risco, incluindo mercados emergentes. 
As consequências podem ser severas. Estamos respondendo  
ao encontrar e catalizar novas fontes de capital, intensificando 
nossas atividades financeiras de curto prazo, e colcando ênfase 
especial na criação de oportunidades para mulheres — que 
possui mais de um terços das pequenas empresas nos países 
em desenvolvimento.

O Grupo Banco Mundial comprometeu-se a financiar 
US$ 27 milhões disponíveis para países afetados pela crise da 
zona do euro. A IFC é uma parte fundamental desse esforço —  
temos lançado um conjunto de iniciativas inovadoras para 
aumentar a disponibilidade de capital e apoiar os mercados 
vulneráveis no sul da Europa e na Europa Ocidental. 

Criamos a Empresa de Gestão de Ativos da IFC em 2009 
para que os países em desenvolvimento possam ter uma nova 
fonte de capital próprio de longo prazo. A AMC já está 
mostrando sua promessa, com mais de US$ 4,5 bilhões sob 
gestão no final do EF12. Nós também fizemos outros avanças 
para assegurar o financiamento de comércio e produtos 
básicos — sem o qual o comércio internacional paralisa — não 
aparece em países em desenvolvimento. Nossos investimentos 
em financiamento para o comércio, um meio de baixo risco de 
expandir nosso impacto de desenvolvimento, continua a crescer. 

Também estamos mudando a forma de trabalharmos  
na IFC, parte de uma iniciativa de aproximar a autoridade 
responsável pelas decisões dos clientes. Mais da metade  
de nosso pessoal trabalham em escritórios em países em 
desenvolvimento. Abrimos novos escritórios em vários  
países, e um centro de operações em Istambul para agilizar  
o processamento de nossas transações. Essas mudanças nos 
permitiram aproveitar ao máximo nosso conhecimento global 
e perícia local. Também estamos redobrando nosso foco nos 
resultados — introduzindo os Objetivos do Desenvolvimento 
da IFC para ajudar a impulsionar a estratégia e a tomada de 
decisões da IFC.

Desejo agradecer a toda equipe da IFC por tornar  
meu tempo na Corporação tão pessoal e profissionalmente 
compensador. Sua constante dedicação à criação de 
oportunidades e melhoria da vida tem dado a IFC um 
destacado histórico de sucesso.

Tem sido uma honra ser parte desse esforços nos últimos 
seis anos. O trabalho que temos feito aqui têm um impacto 
crítico — fazendo a diferença para os pobres e desenvolvendo 
setores privados resilientes onde não existia nenhum. 

Estou confiante de que a IFC está em posição de solucionar 
os desafios atuais do mundo em desenvolvimento e responder 
com velocidade e criatividade às novas oportunidades para 
atingir nossa meta nos próximos anos. 

LARS H. THUNELL
Vice-presidente Executivo  
e Diretor Executivo da IFC
30 de junho de 2012

a IFC reDeFINIU  
UM FINaNCIaMeNTo 
Para DeSeNvoLvIMeNTo  
e a ForMa CoMo 
FaZeMoS NeGÓCIoS
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eSTa é a HISTÓrIa 
Do IMPaCTo 

Da IFC eM UM 
MUNDo eM ráPIDa 
TraNSForMação
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Atualmente não. Temos redefinido o 
financiamento para desenvolvimento — 
elaborando produtos financeiros inovadores 
e serviços de consultoria, enfatizando clientes 
e maximizando o impacto. Hoje, somos a 
instituição de desenvolvimento de maior 
destaque do mundo focada no setor privado, 
com escritórios em mais de 100 países. 

Essencial para essa transformação: uma 
estratégia consistente que alavanca todos 
nossos pontos fortes como um líder no 
desenvolvimento do setor privado, e foca  
nossos esforços onde quer que eles possam  
se sair melhor. 

Cinco anos atrás, a IFC era 
uma instituição focada em 
financiamento de projetos, 
operando principalmente  
em Washington, D.C. 



ESTRATÉGIA

IMPACTO

CONSULTORIA

CRESCIMENTO

MARCA
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A IFC obteve sucesso sendo persistente e criativa. Ao empregar uma 
estratégia firme, alcançamos um crescimento de meia década, inovação 
e maior impacto sobre o desenvolvimento. Somos hoje a maior instituição 
global de desenvolvimento do setor privado.
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22
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Mohammed Nasim Ahmed, proprietário de uma pequena empresa, com seu ônibus 
financiado pela Magma Fincorp Private Limited da Índia, um cliente da IFC.

ProJeToS De  
INveSTIMeNTo Da IFC 
DobraraM Para

PorTFÓLIo De INveSTIMeNToS 
CoMProMeTIDo DobroU  
Para MaIS De 

QUaSe MeTaDe DoS NoSSoS 
ProJeToS De INveSTIMeNTo 
eSTão NoS PaÍSeS Da aID



Dobramos nossos investimentos em empresas privadas nos países em 
desenvolvimento — para mais de US$ 20 bilhões, alavancando o poder do  
setor privado para criar empregos, lançar inovação e enfrentar os desafios  
de desenvolvimento mais prementes do mundo. Lançamos iniciativas pioneiras 
para atenuar a crise econômica, expandindo o escopo de nosso trabalho — de  
66 países para mais de 100.

CRESCIMENTO

IMPACTO

CRESCIMENTO DOS NEGóCIOS

11



Promover o desenvolvimento na África Subsaariana — onde praticamente uma 
entre duas pessoas vivem com menos de US$ 1,25 ao dia — é uma prioridade para 
a IFC. Temos mais do que dobrado nossos investimentos na região nos últimos 
cinco anos, para cerca de US$ 4 bilhões, incluindo mobilização. A região responde 
por cerca de um quinto de nossos investimentos globais a cada ano. Os clientes 
da IFC forneceram mais de 250.000 empregos na África Subsaariana no ano 
passado. A África Subsaariana também é a região mais ativa para os Serviços  
de Assessoria da IFC, respondendo por quase 30% das despesas do programa.

ExPANDINDO NOSSO TRAbALhO NA ÁFRICA

AID

ÁFRICA

IMPACTO

IMPACTO

Intensificamos nosso foco nos países mais pobres do mundo, situações frágeis  
e afetadas por conflitos, e regiões fronteiriças de países de renda média, ajudando 
a IFC a atingir mais pessoas em uma faixa mais ampla de lugares do que imaginava 
há seis anos. Desde o EF05, nossos investimentos da AID multiplicaram-se por  
seis para quase US$ 6 bilhões. Quase metade dos projetos de investimento da 
IFC está hoje nos países mais pobres, enquanto cerca de dois terços de nossas 
despesas do programa de Serviços de Consultoria estão nos países da AID. A IFC  
é um investidor ativo em 19 estados frágeis afetados por conflitos e um provedor 
de serviços de consultoria em 32.

FOCO NA FRONTEIRA E PAíSES DA AID

Os clientes da 
 iFc FOrneceram 

 mais de 
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empregOs na ÁFrica 
subsaariana nO anO 
passadO

O trabalho da IFC para 
melhorar o clima de 
investimento de Ruanda 
liderou a criação de 
16.000 empregos e 
8.000 novas empresas.



NOSSO PROjETO DE TRANSAÇõES SEGURAS DA ChINA AjUDOU AS PEqUENAS 
EMPRESAS ChINESAS A ObTER FINANCIAMENTO SIGNIFICATIvO



Integramos Serviços de Consultoria a um importante negócio 
da IFC, mesclando com todo nosso trabalho para promover 
o desenvolvimento do setor privado. Nosso trabalho de 
consultoria foca na expansão do acesso a financiamento, 
melhorando o clima de investimento, facilitando as parcerias 
público-privadas e promovendo o negócio sustentável.  
Desde o EF08, as despesas do programa cresceram quase 
50% para cerca de US$ 200 milhões. Oferecemos consultoria 
para negócios e governos em 105 países.

SERvIÇOS DE CONSULTORIA

CONSULTORIA

IMPACTO
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Expandimos nossas atividades de financiamento de curto prazo, 
fornecendo liquidez essencial para comércio global e para pequenas 
e médias empresas. Em nosso Programa de Financiamento do 
Comércio Global, foram emitidas mais de 12.000 garantias desde 2005. 
Continuamos a inovar com produtos de financiamento de curto prazo, 
incluindo o Programa de Financiamento do Fornecedor de Comércio 
Global e o Programa de Financiamento de Armazenamento Global. 

FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO

O PrOgrama de Liquidez 
COmerCiaL gLObaL da iFC 
FinanCiOu mais de 

US$ 21 bILhõES EM 
COMÉRCIO DESDE qUE 
FOI LANÇADO EM 2009

CURTO PRAZO 

FINANÇAS

IMPACTO
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Nosso Programa de 
Financiamento de 
Armazenamento Global 
ajudando pequenos 
agricultores, como os  
da Cooperativa Pindo do 
Paraguai — a serem pagos 
mais rapidamente.

garanTias emiTidas sOb  
O PrOgrama de FinanCiamenTO 
COmerCiaL gLObaL

MAIS DE



A Empresa de Gestão de Ativos da IFC oferece um meio promissor 
para canalizar o financiamento para os pobres e ajudar investidores 
a beneficiar-se dos 56 anos de experiência da IFC em países em 
desenvolvimento. Nós a criamos em 2009 para expandir o fornecimento  
de capital próprio para os países em desenvolvimento e aumentar  
nosso impacto de desenvolvimento. Hoje, a AMC tem US$ 4,5 bilhões  
em gestão. Os fundos da AMC fizeram 33 investimentos totalizando  
mais de US$ 1,7 bilhão desde 2009. Quase metade dos investimentos  
da AMC está nos países mais pobres do mundo.

AMC

CRIAÇÃO DA AMC

IMPACTO

18



QUASE METADE DOS 

INvESTIMENTOS DA AMC 
ESTÃO NOS PAÍSES MAIS 
POBRES DO MUNDO

Com o apoio da IFC e AMC, o Bank South 
Pacific oferece sistema bancário móvel 
para agricultores em áreas remotas da 
Papua Nova Guiné.



Em tempo de mudança econômica e tecnológica rápida, nós nos 
aproximamos de nossos clientes para atender rapidamente às suas 
necessidades de evolução. Hoje, mais da metade de nosso pessoal 
trabalha em escritórios em países em desenvolvimento. Isso nos 
permitiu agilizar a interação do cliente, integrar investimento com 
serviços de consultoria e expandir nosso impacto de desenvolvimento. 
Ajudamos mais de 1.700 clientes a criar oportunidade e a melhorar as 
vidas em países em desenvolvimento. 

APROxIMANDO-SE DE NOSSOS CLIENTES

Nossa perícia no desenvolvimento do setor privado sustentável é amplamente 
reconhecida — inclusive pelo Grupo das 20 maiores economias, que buscou ajuda 
da IFC para impulsionar o acesso a financiamento para pequenas e grandes 
empresas. Nossos clientes e parceiros nos procuram pela liderança sensata, 
pelo poder catalisador e clara evidência de impacto sobre o desenvolvimento. 
Nosso trabalho ajuda a elevar os padrões ambientais, sociais e de governança. 
Fomos o primeiro banco de desenvolvimento global a informar os resultados do 
desenvolvimento de toda a nossa carteira.

UM LíDER SENSATO E UM PARCEIRO FUNDAMENTAL

PARCEIROS

CLIENTES

IMPACTO

IMPACTO

20



A IFC é um importante patrocinador do Grupo de Recursos Hídricos 
para 2030, uma parceria com o negócio do setor privado destinada  
a reduzir a escassez de água.

FORNECEMOS FINANCIAMENTO  
EM MAIS DE 50 MOEDAS LOCAIS



MAIS DE 

 
ATINGIMOS AS PESSOAS POR MEIO DE NOSSA  
CAMPANhA DE MíDIA SOCIAL NO PAPEL DO  
SETOR PRIvADO NO DESENvOLvIMENTO



A IFC adotou uma abordagem rigorosa e estruturada de planejamento 
estratégico. Colocamos em ação uma equipe experiente de executivos para 
garantir que a IFC empregue seus recursos de forma eficaz, com o foco na 
maximização do impacto de desenvolvimento e atendendo às necessidades 
dos clientes. Em cada nível, vinculamos os recursos de orçamentos e objetivos 
de desenvolvimento para a realização de prioridades estratégicas. 

CRIANDO UMA ESTRUTURA DE GESTÃO  
PARA IMPLEMENTAR ESTRATÉGIA

Solidificamos o papel da IFC como líder entre as instituições financeiras 
internacionais. Fizemos isso alavancando nossa Proposta de Valor de Marca 
— nosso registro de inovação, nossa capacidade de demonstrar os benefícios 
de investir em mercados desafiadores, a influência que exercemos para elevar 
os padrões e formular política, e o impacto do desenvolvimento que obtemos. 
Atingimos mais de um milhão de pessoas por meio de nossa campanha de 
mídia social no papel do setor privado no desenvolvimento.

DESENvOLvENDO NOSSA MARCA

ESTRATÉGIA

MARCA

IMPACTO

IMPACTO
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NO EF12, A CONSULTORIA 
E OS INVESTIMENTOS DA 
IFC REMOVEU BARREIRAS 
PARA O CRESCIMENTO 
E AJUDARAM O SETOR 
PRIVADO A CRIAR 
EMPREGOS, IMPULSIONAR 
A INFRAESTRUTURA, 
MELHORAR A SEGURANÇA 
DOS ALIMENTOS, 
CONFRONTAR A MUDANÇA 
CLIMÁTICA E SOLUCIONAR 
OUTROS DESAFIOS DE 
DESENVOLVIMENTO NOS 
MERCADOS EMERGENTES.
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DESTAqUES FINANCEIROS DA IFC  2012 2011 2010 2009 2008
Dólares em milhões, para os anos terminados em 30 de junho*

Renda líquida (prejuízo) $ 1.328 $ 1.579 $ 1.746 $  (151) $ 1.547
Subsídios à AID $   330 $   600 $   200 $   450 $   500
Renda antes dos subsídios à AID $ 1.658 $ 2.179 $ 1.946 $   299 $ 2.047
Total de ativos $75.761 $68.490 $61.075 $51.483 $49.471
Empréstimos, investimentos de capital e títulos da dívida, líquidos $31.438 $29.934 $25.944 $22.214 $23.319
Valor equitativo estimado de investimentos de capital $11.977 $13.126 $10.146 $ 7.932  $10.979
Principais coeficientes
Retorno sobre ativo médio (base GAAP) 1,8% 2,4% 3,1% -0,3% 3,4%
Retorno sobre capital médio (base GAAP) 6,5% 8,2% 10,1% -0,9% 9,6%
Investimentos líquidos e em numerário como percentual dos requisitos de numerário  
líquido estimados para os próximos três anos 77% 83% 71% 75% 62%
Coeficiente dívida-capital 2,7:1 2,6:1 2,2:1 2,1:1 1,6:1
Total de recursos necessários (US$ bilhões)  $  15,5 $  14,4 $  12,8 $  10,9 $  10,4
Total de recursos disponíveis (US$ bilhões)  $  19,2 $  17,9 $  16,8 $  14,8 $  15,0
Reservas totais contra prejuízos em empréstimos em relação à carteira total  
de empréstimos desembolsados 6,6% 6,6% 7,4% 7,4% 5,5%

*Ver Discussão e Análise da Administração e Demonstrativos Financeiros Consolidados para obter mais detalhes sobre o cálculo desses números: http://www.ifc.org/FinancialReporting

DESTAqUES OPERACIONAIS DA IFC 2012 2011 2010 2009 2008
Dólares em milhões, para o ano terminado em 30 de junho

Novos compromissos de investimento
Número de projetos 576 518 528 447 372
Número de países 103 102 103 103 85
Para a própria conta da IFC  $15.462 $12.186 $12.664 $10.547 $11.399

Mobilização essencial*
Empréstimos consorciados1 $ 2.691 $ 4.680 $ 1.986 $ 1.858 $ 3.250
Financiamento estruturado — — $   797 $   169 $ 1.403
Iniciativas da IFC e outras $ 1.727 $ 1.340 $ 2.358 $ 1.927 —
Empresa de Gestão de Ativos $   437 $   454 $   236 $     8 —
Mobilização de parceria público-privada2  $    41 — — — —
Total de mobilização essencial $ 4.896 $ 6.474 $ 5.377 $ 3.962 $ 4.653

Desembolsos de investimentos
Para a própria conta da IFC $ 7.981 $ 6.715 $ 6.793 $ 5.640 $ 7.539
Empréstimos consorciados3 $ 2.587 $ 2.029 $ 2.855 $ 1.958 $ 2.382

Carteira de compromissos
Número de empresas 1.825 1.737 1.656 1.579 1.490
Para a própria conta da IFC $45.279 $42.828 $38.864 $34.502 $32.366
Empréstimos consorciados4 $11.166 $12.387 $ 9.302 $ 8.299 $ 7.525

Serviços de consultoria
Despesas do programa de Serviços de Consultoria $ 197,0 $ 181,7 $ 166,4 $ 157,8 $ 130,8
Parcela do programa em países da AID5 65% 64% 62% 52% 49%

*Financiamento de entidades que não a IFC que é disponibilizado ao cliente devido à participação direta da IFC no levantamento de recursos.

1 Inclui empréstimos B, empréstimos paralelos e vendas de participação em empréstimos A (ALPS).

2 Financiamento de terceiros disponibilizado para projetos de parceria público-privada devido à função com mandato de principal assessor da IFC para entidade nacional, local ou de outro governo.

3 Inclui empréstimos B e empréstimos paralelos de agentes.

4 Inclui empréstimos B, empréstimos paralelos e vendas de participação em empréstimos A (ALPS), empréstimos paralelos de agentes e participação não financiada em riscos (URP).

5 Todas as referências neste relatório a percentagens de despesas do programa de consultoria nos países da AID e nas áreas frágeis e afetadas por conflitos excluem projetos globais.
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No EF12, a IFC investiu o valor recorde 
de US$ 20,4 bilhões em 103 países em 
desenvolvimento, refletindo o dobro de 
compromissos anuais em relação aos 
últimos cinco anos. Esses investimentos 
incluíram quase US$ 5 bilhões mobilizados 
de outros investidores. Nossos investimentos 
na África Subsaariana totalizaram  
US$ 2,7 bilhões — quase duas vezes mais do 
que nos últimos cinco anos. As despesas de 
nosso programa de Serviços de Consultoria 
aumentaram para US$ 197 milhões, um 
aumento de mais de 50% em relação aos 
últimos cinco anos.

Nossos clientes mais uma vez 
aproveitaram ao máximo nossos 
investimentos e consultoria, criando 
impacto real para a população pobre. Os 
clientes de investimento da IFC ajudaram 
a apoiar 2,5 milhões de empregos em 2011, 
e fizeram 23 milhões de empréstimos 
totalizando mais de US$ 200 bilhões  
para micro, pequenas e médias empresas. 
Nossos Serviços de Consultoria ajudaram 
33 governos de clientes a introduzir  
56 reformas em clima de investimento,  
e concluir parcerias público-privada que 
melhorarão o acesso a serviços básicos para 
mais de 16 milhões de pessoas. 

Isso é impacto de desenvolvimento 
significativo, e nós atingimos isso de 
forma lucrativa. Nossa renda líquida 
antes dos subsídios para a Associação de 
Desenvolvimento Internacional, o fundo 
do Banco Mundial para os mais pobres, 
totalizou US$ 1,66 bilhão. Desde EF07, 
contribuímos com mais de US$ 2 bilhões 
de nossa renda para a AID. Além disso, 
nós investimos mais de US$ 23 bilhões em 
países da AID, quase US$ 6 bilhões deles 
somente no EF12. 

RESULTADOS  
GLObAIS DA IFC

US$ 3,7  bILHÕeS
AMÉRICA LATINA 

 E CARIBE

US$ 2,9  bILHÕeS
EUROPA 

 E ÁSIA CENTRAL

US$ 2,2 
bILHÕeS

ORIENTE MÉDIO  
E NORTE DA ÁFRICA

US$ 2,5 
bILHÕeS

LESTE ASIÁTICO 
 E PACÍFICO

US$ 2,7 
bILHÕeS

ÁFRICA 
SUBSAARIANA

US$ 1,3 
bILHÕeS

SUL DA ÁSIA
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US$ 20,4 BILHÕES
EM INvESTIMENTOS, INCLUINDO US$ 15,5 bILhõES  
EM COMPROMISSO PARA SUA PRóPRIA CONTA

65% DE NOSSAS DESPESAS COM SERvIÇOS DE CONSULTORIA FORAM 
FEITAS NOS PAíSES MAIS PObRES ATENDIDOS PELA AID
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COMPROMISSOS DO EF12 POR CATEGORIA 
AMbIENTAL E SOCIAL

Categoria1 Compromissos Número de  
 (US$ milhões) projetos
A 931 17
B 3.629 153
C 6.975 267
FI 3.340 120
FI–1 140 2
FI–2 410 11
FI–3 37 6
Total  15.462 576
1  Ver descrições das categorias na p. 37 no reverso  

deste relatório.

ExPOSIÇõES DOS MAIORES PAíSES DO EF121

30 de junho de 2012 (Baseado na conta  
da IFC)

País  Carteira de  % de  
(Classificação) compromissos  carteira  
 (US$ milhões)  global
Índia (1)  3.965 9 %
Brasil (2)  2.572 6 %
China (3)  2.429 5 %
Turquia (4)  2.329 5 %
Federação Russa (5)  2.263 5 %
México (6)  1.188 3 %
Egito (7)  1.153 3 %
Nigéria (8)  1.106 2 %
Filipinas (9)  1.055 2 %
Vietnã (10)  1.025 2 %
1  Exclui as parcelas individuais de cada país de projetos 

regionais e globais.

COMPROMISSOS DO EF12
Montantes de dólar em milhões

Total  $15.461,76 (100,00%)

Por setor da indústria
Financiamento do comércio  $6.003,67 (38,83%)
Mercados financeiros  $3.371,33 (21,80%)
Infraestrutura  $1.447,43 (9,36%)
Serviços sociais e do consumidor  $1.374,82 (8,89%)
Manufatura  $1.021,30 (6,61%)
Agronegócio e silvicultura  $1.020,92 (6,60%)
Petróleo, gás e mineração  $490,55 (3,17%)
Recursos financeiros  $484,28 (3,13%)
Telecomunicações e tecnologia da informação  $247,45 (1,60%)

Por produto
Empréstimos1  $6.667,88 (43,13%)
Garantias2  $6.401,66 (41,40%)
Capital3  $2.281,91 (14,76%)
Produtos de gestão de riscos  $110,30 (0,71%)
1 Inclui tipo de empréstimo, produtos quase-capital.
2 Inclui financiamento do comércio.
3 Inclui tipo de capital, produtos quase-capital.

Por região
América Latina e Caribe  $3.679,79 (23,80%)
Europa e Ásia Central  $2.915,37 (18,86%)
África Subsaariana  $2.733,25 (17,68%)
Leste Asiático e Pacífico  $2.548,15 (16,48%)
Oriente Médio e Norte da África  $2.209,71 (14,29%)
Sul da Ásia  $1.312,16 (8,49%)
Global  $63,31 (0,41%)
Alguns montantes incluem parcelas regionais de investimentos oficialmente classificadas como projetos globais. 

CARTEIRA DE COMPROMISSOS 
Para a própria conta da IFC em 30 de junho de 2012

Total  $45.279 (100%)

Por setor da indústria
Mercados financeiros  $13.881 (31%)
Infraestrutura  $8.608 (19%)
Manufatura  $5.578 (12%)
Serviços sociais e do consumidor  $3.826 (8%)
Agronegócio e silvicultura  $3.556 (8%)
Financiamento do comércio  $2.961 (7%)
Recursos financeiros  $2.952 (7%)
Petróleo. gás e mineração  $2.392 (5%)
Telecomunicações e tecnologia da informação  $1.520 (3%)
Outros  $5 (0%)

Por região
Europa e Ásia Central  $10.503 (23%)
América Latina e Caribe  $10.371 (23%)
Leste Asiático e Pacífico  $7.216 (16%)
África Subsaariana  $6.461 (14%)
Oriente Médio e Norte da África  $5.585 (12%)
Sul da Ásia  $4.697 (10%)
Global  $445 (1%)
Alguns montantes incluem parcelas regionais de investimentos oficialmente classificadas como projetos globais.
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SERvIÇOS DE INvESTIMENTO GERAL 
PONDERADO E NÃO PONDERADO COM 
PONTUAÇõES DOTS

EF10

EF11

EF12

 Não ponderado    Ponderado

SERvIÇOS DE INvESTIMENTO DO EF12 COM PONTUAÇÃO DOTS POR SETOR

Infraestrutura  80 ($3.478)
Recursos financeiros  73 ($945)
Agronegócio e silvicultura  71 ($2.903)
Mercados financeiros  218 ($20.775)
Manufatura  88 ($3.352)
Petróleo. gás e mineração  29 ($1.918)
Serviços sociais e do consumidor  84 ($1.762)
Telecomunicações e tecnologia da informação  25 ($765)
Total da IFC  668 ($35.897)
Números à esquerda de cada barra representam o número total de empresas classificadas. Números entre parênteses representam o total de investimento  
da IFC (US$ milhões) nesses projetos.

SERvIÇOS DE INvESTIMENTO DO EF12 COM PONTUAÇÃO DOTS POR REGIÃO

Leste Asiático e Pacífico  96 ($5.645)
Sul da Ásia  78 ($2.569)
América Latina e Caribe  148 ($9.984)
África Subsaariana  102 ($4.717)
Europa e Ásia Central  158 ($8.861)
Oriente Médio e Norte da África  75 ($3.824)
Total da IFC  668 ($35.897)
Números à esquerda de cada barra representam o número total de empresas classificadas. Números entre parênteses representam o total de investimento  
da IFC (US$ milhões) nesses projetos.

DESPESAS DO PROGRAMA DE SERvIÇOS DE CONSULTORIA DO EF12
Montantes de dólar em milhões

Total  $197,0 (100,00%)

Por linha de negócios
Acesso ao financiamento  $62,6 (32%)
Clima de investimento  $56,5 (29%)
Negócio sustentável  $47,9 (24%)
Parcerias público-privadas  $30,0 (15%)

Por região
África Subsaariana  $57,4 (29%)
Europa e Ásia Central  $34,4 (17%)
Leste Asiático e Pacífico  $28,2 (14%)
Sul da Ásia  $27,6 (14%)
América Latina e Caribe  $20,9 (11%)
Oriente Médio e Norte da África  $17,9 (9%)
Global  $10,6 (5%)

71%
82%

67%
77%

68%
72%

69%

76%

72%
73%

70%

56%

63%
57%

68%

80%
73%
72%

64%
61%
60%

68%

PRêMIO DE LIDERANÇA ENTRE  
OS CLIENTES DA IFC

O prêmio de Liderança entre os Clientes  
da IFC honra uma organização que  
melhor exemplifica a inovação, excelência 
operacional e sólida governança 
corporativa. É nossa forma de reconhecer 
um cliente corporativo que compartilha 
nossos valores e compromisso com  
as melhores práticas sustentáveis  
e impacto de desenvolvimento. 

O prêmio deste ano honrará o trabalho 
dos Farmacêuticos Hikma da Jordânia, 
o principal fabricante de remédios 
genéricos do Oriente Médio. Hikma 
fornece remédios acessíveis de alta 
qualidade para as pessoas da região, 
muitas das quais sem acesso a cuidados 
de saúde modernos. Hifma serve como 
modelo — foi a primeira empresa 
farmacêutica no Oriente Médio e  
Norte da África a obter aprovações  
da Administração de Alimentos e  
Drogas (FDA), produzindo remédios 
com qualidade de exportação para  
o mercado local.

Em 2009, a Hikma introduziu drogas 
oncológicas injetáveis com preço até 80% 
mais baixo do que preço predominante. 
Isso beneficiou significativamente os 
pacientes que, de outro modo, não 
poderiam arcar com o tratamento 
de câncer. A empresa também tem 
sólidos programas de responsabilidade 
social corporativa e tem a participação 
dos funcionários, bem como da 
comunidade, por meio de campanhas 
vocacionais e educativas relacionadas  
à conscientização e ao desenvolvimento 
ambiental. 

Dr. Abdallah Awidi do Hospital 
 da Universidade da Jordânia 

 trata paciente com câncer 
 com remédios da Hikma.
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Um setor privado vibrante é indispensável 
para enfrentar os desafios mais urgentes 
de desenvolvimento. É necessário um 
tipo especial de liderança, contudo, para 
garantir que os benefícios do crescimento do 
setor privado atinjam as pessoas que mais 
precisam dele — os pobres. Como instituição 
de desenvolvimento do setor privado de maior 
destaque do mundo, lutamos para fornecer 
essa liderança.

Criamos oportunidades para que as pessoas 
possam sair da pobreza e melhorar suas 
vidas. Nós fazemos isso alavancando nossa 
presença global e perícia para fornecer  
o investimento e a consultoria que ajudam  
os países em desenvolvimento a atingir  
o crescimento sustentável de longo prazo. 
Trazemos um conjunto de vantagens distintas 
para oferecer: Inovamos para fortalecer 
o setor privado, exercemos influência 
para elevar padrões e formular política, 
demonstramos os benefícios de investir em 
mercados desafiadores, e temos alcançando 
resultados de desenvolvimento que podem 
ser medidos.
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Parcela da IFC de todo o financiamento 
para desenvolvimento para o setor 
privado pelas instituições financeiras 
internacionais
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Empregos. Inovação. Oportunidade. O setor privado 
impulsiona todas. 

Nos países em desenvolvimento, ela abastece 
o crescimento econômico e o empreendedorismo 
que melhoram os padrões de vida e dá às pessoas 
uma chance de uma vida melhor. É uma fonte 
vital de receitas tributárias, fornecendo aos 
governos o financiamento essencial para a saúde, 
a educação e a infraestrutura. E é especialmente 
importante em tempos de incerteza, quando 
o mundo procura cada vez mais os mercados 
emergentes para reforçar o crescimento 
econômico.

A IFC está posicionada unicamente para 
catalisar o poder do setor privado para criar 
crescimento que beneficie os pobres. Respondemos 
por quase um terço de todo o financiamento para 
desenvolvimento fornecido para o setor privado 
pelas instituições financeiras internacionais e 
fornecemos serviços de consultoria de ponta para 
melhorar o clima de investimento e fazer negócios 
mais sustentáveis. Trabalhamos com clientes e 
formuladores de políticas para promover padrões 
ambientais, sociais e de governança e práticas  
de gestão de risco que torna os mercados mais 
fortes, mais transparentes e mais atraentes  
para os investidores.

Como elemento central da meta do Grupo 
Banco Mundial para alavancar o setor privado 
para um crescimento robusto e sustentado, 
identificamos várias áreas onde podemos fazer a 
diferença, áreas onde as necessidades são muito 
grandes para serem satisfeitas somente por meio  
de recursos públicos. 

Para impulsionar, telecomunicações, portos, 
geração de energia, transporte terrestre, e água e 
saneamento, apoiamos parcerias público-privadas 
na infraestrutura. Sem o setor privado, os projetos 

de infraestrutura vital não seriam financiados — os 
países em desenvolvimento precisam de cerca de 
US$ 1,1 trilhão em despesas anuais para atender 
à demanda de serviços de infraestrutura. Grande 
parte virá de fontes do setor privado.

Também estamos trabalhando para criar 
um melhor clima de investimento nos países 
em desenvolvimento porque os negócios não 
podem prosperar e criar empregos quando 
burocracia e normas desnecessárias frustram 
empresários. Nosso trabalho com outros membros 
do Grupo Banco Mundial ajuda os governos a 
implementarem um ambiente legal, normativo e 
institucional que conduzam à criação de empregos 
e crescimento.

Nos mercados financeiros, nossos projetos 
são destinados a oferecer às pequenas e médias 
empresas um melhor acesso aos serviços financeiros, 
e a fortalecer os mercados de ações na moeda 
local. Nosso trabalho também amplia o acesso ao 
comércio, que é responsável por metade da saída 
econômica global e um baluarte crucial contra 
a crise econômica. Os programas financeiros 
de comércio e cadeia de suprimento ajudam as 
empresas nos mercados emergentes a acessarem  
o tão necessário financiamento, assegurando  
o crescimento e o emprego.

Instituições líderes mundiais em formulação 
de políticas buscam nossa experiência ampla 
no desenvolvimento do setor privado. Estamos 
trabalhando com o Grupo das 20 maiores 
economias para promover modelos de negócios 
inclusivos inovadores. Um Desafio em Inovação 
de Negócios Inclusivos do G–20, que a IFC 
gerenciou em EF12, reconheceu 15 empresas 
que encontraram formas criativas de melhorar a 
vida de milhões de pessoas com base na pirâmide 
econômica. 
 

IFC e o Poder  
do Setor PrIvado

US$ 1,1  
TRILHÃO
NECESSÁRIOS ANUALMENTE  
PARA INFRAESTRUTURA EM  
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

À esquerda
O trabalho da IFC nos prédios verdes 
pode significar um “futuro melhor” para 
a Indonésia, diz Anton Suparlan, que 
chefia uma empresa de construção  
em Jacarta.
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Para os pobres, um emprego é o meio mais seguro 
para uma vida melhor. Sem trabalho, é difícil — 
geralmente impossível — para as pessoas cuidarem 
de si mesmas ou de suas famílias. Ainda há 
distúrbios sociais e econômicos. O ciclo se repete.  
A pobreza se intensifica.

É por isso que o desemprego é o desafio 
mais premente de nossa era. Em nenhum lugar 
a situação é mais urgente do que nos países 
em desenvolvimento, lar de três quartos dos 
desempregados do mundo — cerca de 150 milhões 
de pessoas. 

Centenas de milhões de empregos são 
necessários simplesmente para manter o 
crescimento da população e proporcionar uma 
melhoria na taxa de desemprego global. Isso 
não será possível serem o setor privado, que já 
responde por 90% dos empregos nos países em 
desenvolvimento. Estamos trabalhando com 
nossos clientes e parceiros para assegurar que o 
setor privado não apenas crie muitos empregos, 
mas crie bons empregos com condições de trabalho 
seguras, bons benefícios e muitas oportunidades 
para os trabalhadores progredirem para melhores 
empregos.

A situação é grave no Oriente Médio e na 
região do Norte da África, onde especialmente  
os jovens não têm recebido treinamento ou 
educação relevantes para as necessidades 
do mercado de trabalho de hoje. A IFC está 
solucionando essa discrepância mobilizando  
os parceiros doadores, trabalhando com nossa 
extensa rede de clientes e investindo em educação 
de alta qualidade sob nossa Iniciativa e4e para 
Jovens Árabes. 

Também estamos financiando projetos  
cruciais para a geração de empregos. Nosso 
investimento de US$ 250 milhões nas Indústrias 
de Construção Orascom do Egito deve fornecer 
mais de 2.500 empregos e ajudar a impulsionar  
a produção agrícola.

Na América Latina e no Caribe, nosso 
investimento de US$ 130 milhões em Belcorp, uma 
empresa de cosméticos peruanas, deve gerar quase 
9.000 empregos, três quartos deles para mulheres.

Sabemos que os benefícios de nosso investimento 
e trabalho de consultoria nem sempre é muito direto. 
Eles podem ser indiretos e complicados de serem 
avaliados. Nosso esforço em promover acesso ao 
financiamento e reforçar o clima de investimento, 
por exemplo, traduz-se em empregos que de outro 
modo não existiriam, mas esses efeitos não são 
fáceis de captar.

Para melhor entender nosso impacto indireto 
sobre empregos, realizamos um estudo de fonte 
aberta sobre as contribuições da IFC para a 
criação de empregos, a primeira realização desse 
tipo criada para aprofundar nosso entendimento 
do setor privado e empregos, e moldar a forma 
como tomamos decisões. As descobertas iniciais 
forneceram perspectivas-chave para os vínculos 
entre crescimento econômico, produtividade  
e criação de empregos. 

Essas informações e as lições que aprendemos 
com nossos clientes não serão aplicadas somente 
no trabalho da IFC. Elas ajudarão os formuladores 
de políticas, outras instituições financeiras para  
o desenvolvimento, e empresas privadas abastecem 
o empreendedorismo, a competitividade e, por fim, 
a criação de empregos.

NoSSa aBordaGeM  
aBraNGeNte Para a CrIaÇÃo de eMPreGoS

150� MILHÕES 
DE PESSOAS SEM EMPREGO NOS 
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

Trabalhamos para garantir 
que o setor privado crie bons 
empregos — com condições 
de trabalho seguras, bons 
benefícios e oportunidades 
de progresso.
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90% dos empregos nos países 
em desenvolvimento são 
provenientes do setor 
privado
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400
milhões de negócios sem  
o financiamento necessário 
para o crescimento
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O acesso a financiamentos é essencial à prosperidade. 
Mas uma de cada duas pessoas nos países em 
desenvolvimento — mais de 2,5 bilhões no total —  
não tem conta bancária. Quase 400 milhões 
de empresas não têm o financiamento de que 
precisam para crescer. A estimativa do hiato de  
crédito para essas empresas passa de US$ 2 trilhões.

O Grupo dos 20 avançou e os países 
em desenvolvimento reconheceram essa 
deficiência como um obstáculo fundamental ao 
desenvolvimento. E recorreram ao IFC para ajudar 
a realizar o trabalho de sua nova Parceria Global 
para Inclusão Financeira, que foi criada para 
melhorar o acesso a financiamento para empresas  
e indivíduos que mais precisam dele.

O nosso papel tem sido crucial. É preciso 
ter habilidade e amplas parcerias envolvendo 
governos, instituições de desenvolvimento e o 
setor privado — para enfrentar um desafio dessa 
magnitude. Esta é uma área em que se destacam 
nossos pontos fortes. Temos décadas de experiência 
em ajudar a expandir o acesso a financiamento em 
países em desenvolvimento, trabalhando por meio 
de uma rede de clientes de mais de 800 instituições 
financeiras.

No EF12, como parte de nosso trabalho 
relacionado ao G–20, lançamos o Fórum de 
Financiamento de PME Globais, uma iniciativa 

de intercâmbio de conhecimento para fortalecer 
o papel das pequenas e médias empresas no 
crescimento, geração de empregos e redução da 
pobreza. Também publicamos vários relatórios 
de pesquisa sobre as melhores práticas para a 
promoção de financiamento de PME — incluindo 
o Guia da Política de Financiamento de PME, um 
livro de referência para governos e reguladores.

Nosso trabalho pode ter efeitos catalisadores, 
como demonstrou um de nossos projetos consultivos 
na China. Para muitas pequenas firmas chinesas 
obter financiamento é um enorme desafio porque 
elas não têm o tipo de garantia aceita pelas 
instituições de empréstimos locais. 

Em 2005, as autoridades chinesas iniciaram 
reformas para encorajar financiamento no 
tocante a uma série mais ampla de garantias — 
especificamente, ativos móveis valiosos como 
inventários e contas a receber. Fomos um parceiro 
ativo. Nosso projeto Transações Seguras para a 
China ajudou a promover o desenvolvimento de 
pequenas e médias empresas, uma importante 
prioridade nacional.

Uma avaliação externa do projeto mostrou  
que os negócios chineses receberam mais de  
US$ 3 trilhões em crédito por meio de mais de 
385.000 empréstimos a partir de junho de 2011. 
Muitos dos beneficiários foram pequenas  
empresas — cujos ativos são quase todos na  
forma de inventário e contas a receber.

NoSSo PaPeL GLoBaL  
Na eXPaNSÃo do aCeSSo 
a FINaNCIaMeNtoS

MaIS  
de 80�0�
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
TRABALHAM COM A IFC NO  
MUNDO INTEIRO

Um empréstimo da Bancamia, uma 
empresa de microfinanciamento apoiada 
pela IFC, impulsionou uma pequena 
empresa de madeira de Millar Landy 
Mateus Quiroga na Colômbia.

Ajudamos os cultivadores de café da 
Etiópia a elevar sua renda aumentando 
a qualidade e a quantidade do café que 
produzem.
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Os países em desenvolvimento reduziram 
pela metade a taxa de pobreza nos 
últimos 20 anos. Mesmo assim, 1,3 bilhão  
de pessoas ainda sobrevive com menos 
de US$ 1,25 ao dia. Nas próximas 
décadas, esses países devem enfrentar 
novas ameaças significativas à 
prosperidade, incluindo a mudança  
das populações das aldeias para as 
cidades, mudança esta que pressiona  
a infraestrutura, coloca em risco  
a segurança alimentar e prejudica  
o meio ambiente.

Gerenciar esses riscos é uma prioridade 
para a IFC. Nosso trabalho com o setor 
privado está ajudando a modernizar 
a infraestrutura nos locais que mais 
precisam dela — especialmente a África —  
e ampliar o acesso das pessoas à boa 
educação e aos cuidados da saúde. 
Está ajudando a expandir e diversificar 
o suprimento de alimentos onde quer 
que exista escassez. Está ajudando 
a estabelecer mercados financeiros 
locais sólidos e resilientes. E está 
capacitando as empresas dos países em 
desenvolvimento para que se esforcem 
mais para atenuar e adaptar-se aos 
efeitos da mudança climática.
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US$ 1,6� BILHÃO
COMPROMETIDOS EM INVESTIMENTOS 
RELACIONADOS AO CLIMA

%
dos recursos necessários para 
tratar da mudança climática 
virão do setor privado
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Nos países em desenvolvimento, recursos básicos 
como alimentos, água e terra estão cada vez mais 
pressionados pela urbanização e crescimento 
populacional. A mudança climática intensifica 
essas tensões, especialmente para os mais pobres 
entre os pobres. 

O setor privado é essencial para enfrentar os 
desafios — ele precisará fornecer cerca de 80% do 
investimento necessário para estabilizar a mudança 
climática. Um investimento dessa magnitude 
requer parcerias entre os governos, a sociedade  
civil e instituições financeiras internacionais.  
Além disso, a inovação no setor privado pode 
reduzir o custo da atenuação e adaptação. 

A IFC está incorporando a mudança 
climática em praticamente todos os aspectos 
do nosso negócio. Impulsionamos a inovação 
fornecendo investimento, inclusive capital de 
risco e financiamento mesclado (ver página xx), 
além de serviços de consultoria — inclusive o 
estabelecimento de padrões e pesquisa primária 
em riscos de negócios impostos pela mudança 
climática. Nos últimos cinco anos também 
estabelecemos um sólido registro de projetos 
envolvendo parcerias público-privadas relacionadas 
ao clima.

No EF12, a IFC destinou US$ 1,6 bilhão 
a investimentos relacionados ao clima — mais 
de 10% de nossos compromissos globais para 
o ano. Nossa meta para o EF15 é de 20% de 
nossos compromissos financeiros de longo prazo. 
Cerca de 70% de nossos investimentos no setor 
energético envolveram eficiência energética e 
energia renovável — incluindo Karadzhalovo, um 
notável parque solar de 60-megawatts na Bulgária. 
Também implementamos uma carteira global 
no valor de US$ 35 milhões de programas de 

consultoria para apoiar o investimento relacionado 
ao clima pelo setor privado. Cerca de 30% de 
nossos novos mandatos para parcerias público-
privadas foram relacionados ao clima.

Construir escritórios, casas e outros prédios 
com energia mais eficiente pode ter um enorme 
impacto. As emissões de gases do efeito estufa 
relacionadas a prédios podem dobrar até 2030, 
com a maior parte do aumento nos países 
em desenvolvimento. A IFC está ajudando 
construtores do mundo inteiro a dar mais ênfase 
à sustentabilidade e à eficiência energética — 
ampliando investimentos e criando códigos de 
construção que reduzam os custos operacionais, 
diminuam as emissões de carbono e atenuem  
a vulnerabilidade a eventos climáticos graves.

Na Colômbia, estamos trabalhando com o 
governo central e a Câmera Nacional de Construção 
para desenvolver o primeiro Código de Prédios 
Verdes. O novo código será empregado na construção 
de até 700.000 casas para pessoas de baixa renda, 
que representam 72% das novas construções  
até 2020. Trabalho similar está em andamento em 
Bangladesh, Indonésia, México, Filipinas e Vietnã.

As instituições financeiras locais também têm 
um papel central no financiamento climático. Ao 
fornecer orientação e recursos para os formuladores 
de política e bancos chineses, estamos apoiando 
uma transformação do setor financeiro chinês.  
A revolucionária Política de Crédito Verde encoraja 
os bancos chineses a investirem mais em empresas 
eficientes no consumo de energia e sustentáveis. 
Este projeto é vital em um país que emite mais 
gases de efeito estufa do que qualquer outro — ele 
estabelecerá um exemplo poderoso para o resto  
do mundo.

aBordar a MUdaNÇa CLIMÁtICa,  
UMa PrIorIdade UrGeNte

Nosso apoio permitiu  
à EnergoStroy reparar  
e modernizar usinas de energia 
movidas a vapor na Rússia.
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US$
investido  
na infraestrutura  
da África

1,6 bilhão 
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Mesmo no momento em que os trabalhadores 
fazem os acabamentos finais nas estradas, portos 
e centrais elétricas recém-construídos em toda a 
África, a população do continente e suas economias 
crescentes estão exigindo mais.

O recente crescimento econômico da África 
está destacando — até mesmo aprofundando — 
problemas estruturais antigos e o crescimento 
da infraestrutura não está ocorrendo no mesmo 
ritmo. Estradas congestionadas, escassez de água 
potável e frequentes interrupções no abastecimento 
de energia são a realidade em muitas cidades 
africanas. A maior parte da população da África 
não tem qualquer acesso à eletricidade.

A IFC respondeu em uma dimensão  
histórica em 2012. Pela primeira vez, empregamos 
e mobilizamos quase US$ 1,6 bilhão em investimentos 
em todos os tipos de infraestrutura privada na África. 
Isso foi mais do que o dobro do valor investido  
em 2011.

Nosso foco está nos elementos essenciais de 
qualquer economia moderna; portos, ferrovias, 
telecomunicações e energia, incluindo energia 
renovável.

Recentes, os projetos bem-sucedidos destacam 
as várias formas de a IFC ajudar a África a desenvolver 
sua infraestrutura. No Senegal, apoiamos a 
participação do setor privado no Dakar Toll Road 
(Estrada de Dakar com Pedágio), que melhorará 
sensivelmente o transporte e o comércio dentro e 
em torno da capital. Em Togo, nosso investimento 
e apoio consultivo está ajudando a empresa de energia 
togolesa ContourGlobal Togo S.A. a desenvolver, 
construir e operar uma usina elétrica térmica de 
100-megawatts na capital, Lome.

Esses e muitos outros projetos destacam os 
avanços que a África está fazendo. Mas levará tempo 
e investimento sustentado para o continente 
construir uma sólida base de infraestrutura.

A IFC também está abrindo caminho 
para o fortalecimento a iniciativa de reforçar 
o conhecimento técnico da África sobre como 
desenvolver e conduzir projetos de infraestrutura 
de forma a alcançar o equilíbrio certo entre interesses 
privados e públicos e a gerir os riscos ambientais  
e sociais.

Temos assessorado de forma bem-sucedida os 
governos africanos, inclusive municípios, sobre  
como envolver o setor privado nos serviços públicos 
essenciais e como reestruturar empresas estatais. 
Nosso apoio às parcerias público-privadas entre os  
exercícios financeiros de 2008 e 2012 deverá facilitar  
mais de US$ 175 milhões em financiamento privado 
para infraestrutura e saúde e fornecer melhores 
serviços a 500.000 pessoas.

Riscos políticos, corrupção e interferência 
normativa continuam a ser obstáculos enormes, 
mas os economistas estão apontando para os 
contornos de ciclo virtuosos: à medida que a África 
cresce, atrai mais investimento e perícia para 
financiar e impulsionar uma expansão futura.

ProMover UM CÍrCULo vIrtUoSo PeLa 
ModerNIZaÇÃo da INFraeStrUtUra da ÁFrICa

50�0�.0�0�0�
PESSOAS OBTERÃO  
ACESSO A MELHORES  
SERVIÇOS

Extrema esquerda: Apoiado por 
uma parceria com a IFC, o principal 
serviço público de energia elétrica 
da Libéria instalou 33.600 novas 
conexões na Monróvia.

Esquerda: O Zorlu Energy Group 
utilizou o potencial de energia eólica 
do Paquistão para ajudar a aliviar  
a escassez crônica de energia 
elétrica do país.
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O mundo produz grande quantidade de alimentos, mais 
do que o necessário para alimentar cada homem, mulher e 
criança. Ainda assim, quase um bilhão de pessoas passa fome 
todos os dias, a maior parte nos países em desenvolvimento.

Esse paradoxo reflete um fato desagradável: a pobreza e 
fome estão intrinsecamente ligadas. As pessoas pobres gastam 
a maior parte de sua escassa renda em alimentos, o que as 
torna extremamente vulneráveis aos aumentos nos preços dos 
alimentos. Até mesmo os aumentos de curto prazo podem ter 
consequências de longo prazo, privando crianças da nutrição 
necessária para uma vida mais saudável e produtiva.

Os preços dos alimentos dispararam nos últimos anos, 
representando um desafio urgente para o desenvolvimento. 
A IFC respondeu enfaticamente. Assumimos a segurança 
alimentar como prioridade estratégica, lançando diversas 
iniciativas inovadoras para ajudar a tornar o alimento mais 
disponível onde ele é mais necessário e a preços acessíveis. 

Nossa abordagem é abrangente. Ela enfatiza o maior 
acesso ao financiamento para agricultores e agronegócios, 
um clima de investimento mais favorável, transferência de 
conhecimento e tecnologia, sustentabilidade ambiental e social  
(ver página xx), parcerias público-privadas e uso mais eficiente 
da terra, água e energia.

No EF12, lançamos o Programa de Financiamento de 
Produtos Básicos Essenciais para expandir o financiamento 
comercial de produtos agrícolas básicos em todos os países em 
desenvolvimento enquanto atendíamos às necessidades de 
energia nos países mais pobres. O programa deverá fornecer 
apoio no valor de US$ 18 bilhões no comércio nos próximos 
três anos.

Ajudamos os agricultores a terem uma renda regular 
por meio do nosso novo Programa Global de Financiamento 
de Armazenagem. O programa permite que os agricultores 
recebam dinheiro mais rapidamente quando entregam suas  
colheitas a depósitos. Normalmente, os agricultores teriam  
de esperar até que suas mercadorias fossem enviadas para o  
depósito — o que pode levar semanas. Nosso programa permite  
que os agricultores tomem empréstimos instantaneamente 
contra os recibos que obtêm pelas entregas de mercadorias.

Além disso, expandimos nosso programa de Gestão de 
Risco dos Preços Agrícolas para a África e Oriente Médio, 
permitindo o acesso a financiamento e gestão de risco para 
importadores e exportadores nessas duas regiões críticas.

A IFC também administra a janela do setor privado  
do Programa Global de Agronegócio e Segurança Alimentar 
do Grupo Banco Mundial, que tem o objetivo de expandir  
o financiamento para programas de segurança alimentar nos 
países em desenvolvimento. A janela do setor privado fornece 
empréstimos, garantias de crédito e investimento de capital 
para apoiar atividades do setor privado voltadas para reforçar 
a segurança alimentar.

Sabemos que a segurança alimentar é um desafio que 
não podemos resolver por nós próprios. À medida que a 
população mundial crescer nas próximas quatro décadas, 
a produção de alimentos precisará aumentar em 70%. Os 
países em desenvolvimento precisarão de um investimento 
líquido anual médio de US$ 83 bilhões. Para chegar lá será 
necessário haver inovação e colaboração em escala global. 
A IFC está na posição ideal para desempenhar um papel 
fundamental.

FortaLeCer a SeGUraNÇa  
aLIMeNtar NoS PaÍSeS eM deSeNvoLvIMeNto

A IFC tem respondido 
intensamente ao aumento 
dos preços dos alimentos, 
ajudando a disponibilizar 
alimentos onde eles são 
mais necessários, a preços 
acessíveis.
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30
Os trabalhadores sem instrução estão em 
grande desvantagem na economia global em 
rápida transformação de hoje. Sem treinamento 
especializado é quase impossível encontrar um bom 
emprego — empregos que ofereçam estabilidade 
econômica e mobilidade social.

Essa é com frequência a realidade das 
pessoas de renda baixa e média nos países em 
desenvolvimento. E quando as gerações se sucedem 
sem treinamento, a pobreza fica arraigada. 

Ao investir em educação, a IFC está 
trabalhando para reverter essa tendência. Nossos 
projetos impulsionam o acesso à educação de 
qualidade, fornecendo habilidades que atendem 
às necessidades do mercado global. Investimos 
diretamente em empresas de educação, apoiamos 
empréstimos estudantis, informamos sobre a política 
governamental e compartilhamos o conhecimento 
que adquirimos trabalhando na indústria.

Na última década, a IFC investiu mais de  
US$ 2,2 bilhões em empresas de saúde e educação 
em mercados emergentes, com projetos em mais 
de 30 países. Nosso trabalho em educação técnica 
e profissionalizante, uma área onde atuamos cada 
vez mais, pode ter um impacto significativo. Esses 
programas são destinados a pessoas desfavorecidas 
que costumam ser os primeiros membros de suas 
famílias a receber educação pós-secundária.

Emprestamos US$ 24 milhões para a 
TCG Holdings das Filipinas, uma empresa que 
administra uma rede de escolas focadas no setor 

hoteleiro. Nosso investimento ajudará a expandir 
dois campi já existentes da Escola Asiática de  
Artes Hoteleiras e a criar quatro novos, elevando  
a capacidade para 5.000 novos alunos.

O resultado: alunos de renda baixa e média nas 
Filipinas — muitos deles mulheres desfavorecidas —  
terão melhor acesso a treinamento especializado,  
e mais esperança de um bom emprego. 

Educação e saúde são prioridades máximas 
para a IFC — investimos mais do que qualquer 
outra instituição multilateral em educação e saúde 
do setor privado em mercados emergentes. E 
trabalhamos em estreita colaboração com o Banco 
Mundial para criar estratégias para países que não 
têm os recursos para fornecer cuidados de saúde de 
alta qualidade ou serviços de educação para toda  
a sua população.

A IFC está ampliando o acesso aos cuidados 
de saúde de qualidade mediante o investimento em 
modelos de empresas inovadoras. Na última década, 
investimos US$ 1,6 bilhão em cuidados de saúde. 

Nosso trabalho com a Archimedes Global 
ofereceu uma nova forma de levar serviços de saúde 
vitais às populações desfavorecidas. Em nosso 
primeiro investimento direto no setor de seguro-
saúde, investimos US$ 3 milhões em capital na 
Archimedes Health Developments, uma firma 
que fornece seguro saúde e serviços de saúde na 
Geórgia e Cazaquistão. O investimento ajudará  
a Archimedes a abrir 24 clínicas e fornecer seguro 
para 670.000 pessoas até 2018. 

aJUdar oS PoBreS a oBtereM  
edUCaÇÃo e CUIdadoS de SaÚde MeLHoreS

US$ 2,2 
BILHÕES 
INVESTIDOS EM EMPRESAS 
DE SAÚDE E EDUCAÇÃO EM 
MERCADOS EMERGENTES

Acima, centro
Nosso apoio ao treinamento 
profissionalizante especializado nas 
Filipinas ajudou Jovelyn Manamat 
a melhorar suas perspectivas de 
emprego no setor hoteleiro do país.

países beneficiaram-se 
com os projetos de saúde  
e educação da IFC
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moedas nas quais 
fornecemos financiamento

Mais de 
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Na maioria dos países em desenvolvimento, os 
pequenos empreendedores que pretendem ampliar 
seus negócios enfrentam um obstáculo imediato: 
acesso limitado a financiamento em moeda nacional.

Os mercados de títulos públicos em moeda 
nacional tendem a ser pequenos e sem sofisticação. 
Os bancos geralmente sentem-se mais à vontade 
emprestando para empresas maiores e mais sólidas. 
Isso significa que o financiamento em moeda 
nacional no longo prazo não está prontamente 
disponível para pequenas e médias empresas, 
forçando-as a pedir empréstimos em moedas 
estrangeiras para poderem crescer. 

Reconhecendo o risco que isso representa, 
os ministros das finanças e os governadores dos 
bancos centrais do Grupo dos 20 principais países 
desenvolvidos e em desenvolvimento envidaram 
um esforço coordenado para apoiar os mercados 
de títulos públicos em moeda nacional nos países 
em desenvolvimento. Esses mercados, disseram 
eles no ano passado, podem fornecer um “pneu 
sobressalente” em uma crise financeira, utilizando 
os investidores locais como poderosa fonte 
alternativa de financiamento.

É uma área que conhecemos bem. Este ano, 
obtivemos aprovação de Gana e oito membros da 
União Econômica e Monetária da África Ocidental 
para estabelecer programas de títulos públicos na 
moeda nacional que intensificarão os mercados 
de capital interno e apoiarão o desenvolvimento 
do setor privado nos países que mais precisam 
dele. Nosso carro-chefe, o Programa Interno Pan-
Africano Medium-Term-Note, nos permitirá emitir 
mais de US$ 1 bilhão em cedis ganeses e francos 
CFA durante a próxima década.

Por mais de uma década, desempenhamos 
papel de liderança na expansão da disponibilidade 
de financiamento em moeda nacional nos países 

em desenvolvimento. Fomos os primeiros a emitir 
garantias de crédito parcial para emissões de 
títulos públicos internos na Argélia, Índia, México, 
Rússia, Arábia Saudita e Tailândia. Fornecemos 
financiamento em mais de 50 moedas — mais  
do que qualquer outra instituição multilateral  
de desenvolvimento.

Para promover ainda mais os empréstimos 
em moeda nacional e a emissão de títulos públicos 
na África, a IFC assinou um acordo-mestre com 
o Banco de Desenvolvimento Africano para fazer 
transações de swap entre moedas. Isso nos permite 
obter benefícios da emissão de títulos públicos na 
moeda nacional uns dos outros, aumentando nossa 
capacidade de apoiar os projetos de desenvolvimento 
dos clientes. É o primeiro acordo de swap desse tipo 
que uma instituição assina com outra instituição 
financeira multilateral.

Também nos tornamos a primeira instituição 
multilateral a assinar um acordo local de swap 
com bancos chineses para fornecer empréstimos 
na moeda nacional. Nossos acordos com o Banco 
de Desenvolvimento da China e o Banco de 
Exportação-Importação da China nos permitirá 
estender empréstimos de longo prazo em renminbi 
para projetos de desenvolvimento do setor privado.

A ampliação do financiamento de longo prazo 
em moeda nacional é a pedra angular da estratégia 
da IFC para fortalecer os mercados capitais nos 
países em desenvolvimento. Ao trabalhar com 
reguladores e instituições locais, podemos promover 
normas eficazes de capital-mercado. Também 
nos permite ajudar nossos clientes a atenuarem 
os riscos da moeda de forma capazes de criar 
empregos e expandir seus negócios.

FINaNCIaMeNto PIoNeIro  
eM Moeda NaCIoNaL 

HÁ MAIS DE

10� ANOS 
A IFC É LÍDER EM FINANCIAMENTO 
EM MOEDA NACIONAL
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melHorar vidas Nas 
regiÕes FroNteiriças 
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Para combater a pobreza, é essencial 
saber onde vivem os pobres. Duas 
décadas atrás, a resposta era óbvia —  
90% dos pobres viviam nos países 
pobres. Hoje, somente um quarto do 
1,3 bilhão de pessoas que vivem com 
menos de US$ 1,25 por dia estão nos 
países de baixa renda. O restante vive 
nos países de renda média.

Esses números destacam a necessidade 
de uma abordagem calibrada para 
combater a pobreza. A pobreza tende 
a ser mais arraigada nos países 
mais pobres. Mesmo com um forte 
crescimento econômico, as taxas de 
pobreza tendem a cair lentamente em 
lugares como a África. Também é mais 
difícil reduzi-la nos países debilitados 
por conflitos ou instabilidade política. 
Esses países são prioridade para a IFC.  
Mas são igualmente importantes as 
áreas mais pobres dos países de renda 
média, onde grandes números de 
pessoas aguardam nossa ajuda.
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Os empregos eram escassos em Ouanaminthe, uma pequena 
cidade no nordeste do Haiti. Rolande Pericles, e milhares como 
ela, lutavam para encontrar trabalho e alimentar sua família. 

Isso mudou com o desenvolvimento de Codevi, um parque 
industrial do Grupo M da República Dominicana. O apoio da IFC 
permitiu que o Grupo M expandisse o parque. Como resultado, 
6.500 pessoas agora têm empregos em Codevi fazendo roupas de 
marcas de alta qualidade para exportação. Esses trabalhadores 
também têm agora benefícios de saúde e educação e um sindicato 
ativo, uma raridade no Haiti.

“Depois de trabalhar como operadora de máquina de costura, 
tornei-me supervisora e agora sou coordenadora”, disse Pericles. 
“O salário me ajuda a cuidar da minha casa e da minha família”.

O Haiti e os outros países mais pobres do mundo lutam para 
erradicar doenças evitáveis, superar conflitos e reduzir a pobreza. 
Criar oportunidade e crescimento sustentável nesses países —  
que são elegíveis a empréstimo da Associação Internacional de 
Desenvolvimento, o fundo do Banco Mundial para os mais  
pobres — é prioridade para a IFC. Fazemos isso fornecendo 
investimento integrado e apoio de consultoria.

Desde 2005, nossos investimentos nos países da AID 
multiplicaram-se por seis, atingindo quase US$ 6 bilhões no 
EF12. Os países da AID respondem por quase metade dos 
nossos projetos de investimento e por 65% de nossas despesas 
do programa de consultoria. Nosso recorde nesses países foi 
impressionante: para cada US$ 1 em capital que a IFC investiu, 
recebemos um retorno de US$ 2,45. 

Nosso desempenho financeiro permitiu-nos contribuir  
com uma soma significativa para as reposições da AID —  
US$ 2,2 bilhões até agora. Isso é quase tanto quanto nosso  
capital integralizado de US$ 2,4 bilhões.

ProMover CreSCIMeNto e oPortUNIdade  
NoS PaÍSeS MaIS PoBreS

A direita: A IFC apoiou o Grupo  
M a expandir a fábrica de roupas  
Codevi do Haiti, ajudando milhares  
de trabalhadores como Rolande 
Pericles a melhorar sua 
subsistência.

Abaixo: Marnikon Yepremyan  
abriu sua empresa de laticínios  
em 2011 com um empréstimo  
do cliente da IFC, Banco Agrícola 
para Crédito ACBA.
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Em nosso trabalho nos países da AID, focamos 
em projetos que nos permitem criar oportunidades 
e melhorar vidas com rapidez e de forma sustentável. 
No EF12, por exemplo, fornecemos um pacote 
de financiamento de US$ 5,5 milhões para 
desenvolver um hotel Hilton de 138 quartos em 
Burundi — um país que está saindo de anos de 
insurreição civil que praticamente devastou a 
economia.

Burundi tem trabalhado com a AID para 
recuperar a estabilidade e intensificar e modernizar 
sua economia. O país já viu uma melhora 
significativa. No relatório Doing Business 2012 
do Banco Mundial, ele ficou classificado como 
a décima sétima economia entre as que mais 
melhoraram no mundo.

O novo hotel atrairá negócios e viajantes 
internacionais para Burundi, oferecendo 
acomodação com padrão internacional e 
instalações para conferências de alta qualidade. 
Espera-se que sejam criados 155 empregos 
permanentes, um terço dos quais será preenchido 
por mulheres. 

US$ 6� BILHÕES
INVESTIDOS EM PAÍSES DA AID

Os investimentos 
nos países da AID 
multiplicaram-se  
seis vezes desde 2005
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US$ 7� 
BILHÕES
INVESTIDOS EM MODELOS  
DE NEGóCIOS INCLUSIVOS
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Os telefones celulares podem transformar vidas —  
a menos que você seja uma das 1,6 bilhão de pessoas  
que vivem em áreas remotas onde eles não 
funcionam.

A maior parte das empresas de telefonia celular 
atinge inevitavelmente um lugar na geografia de um 
país onde a operação de celulares simplesmente 
não é comercialmente viável. Para essas empresas, 
as distâncias são muito grandes e as populações 
muito pequenas para justificar os custos da instalação  
do equipamento necessário. Como resultado, as  
pessoas são excluídas da revolução das comunicações.

Alguns empresários, contudo, enxergam uma 
oportunidade em levar serviços de telefonia para 
pessoas em áreas remotas. A IFC é especialista em 
apoiar esses líderes emergentes, cujos modelos 
inovadores de negócio inclusivo trazem soluções 
acessíveis para a melhoria da vida de pessoas que 
formam a base da pirâmide econômica. Nosso 
trabalho também ajuda a melhorar as vidas de pessoas 
nas regiões fronteiriças dos países de renda média.

“Comunicações remotas não são causas 
perdidas” diz Mike Fitzgerald, CEO da Altobridge, 
uma firma de tecnologia irlandesa. “Pelo contrário, 
existe agora uma evidência substancial e estudos de 
casos comprovados em toda África, Ásia e Oriente 
Médio dissipando o mito de que comunidades 
remotas não podem oferecer retornos de 
investimento realmente atraentes.”

Nos últimos oito anos, modelos de negócios 
inclusivos responderam por cerca de 7 a 10% dos 
compromissos anuais da IFC, totalizando mais  
de US$ 7 bilhões. Nosso trabalho — com mais  
de 300 clientes de negócios inclusivos em mais  
de 80 países — ajudou-nos a atingir mais de  
250 milhões de pessoas na base da pirâmide.

Também trabalhamos para fortalecer o setor 
privado nas regiões fronteiriças dos países de renda 
média, ajudando a introduzir soluções inovadoras 
para desafios de desenvolvimento urgentes. Na 
Croácia, por exemplo, estamos financiando um 
parque eólico próximo da cidade de Sibenik que 
fornecerá um abastecimento contínuo de energia 
para casas e fábricas enquanto ajuda a combater  
a mudança climática.

Na Indonésia, o principal produto da 
Altobridge é a estação de base “lite site” que ela 
vende para operadoras de celulares nos países em 
desenvolvimento por US$ 50.000 — um quinto 
do custo de sistemas convencionais com preços 
proibitivos nas áreas ultrarrurais. Operada com 
software patenteado e painéis solares de baixo 
custo, os sistemas Altobridge permitem que os 
clientes alcancem comunidades de 3.000 pessoas 
de forma eficiente.

A IFC fez um investimento de capital de  
US$ 5 milhões na fase inicial da Altobridge. Indosat, 
uma das maiores operadoras da Indonésia, usou  
o sistema Altobridge para localizar novos assinantes 
em Mambi, uma remota aldeia em Sulawesi,  
15 horas de carro do aeroporto mais próximo. 

Até recentemente, os residentes de Mambi não 
tinham quase nenhuma opção de comunicação, 
tendo que viajar três horas para fazer uma ligação 
ou cinco horas para o hospital mais próximo. Agora  
o hospital pode enviar-lhes mensagens de texto com  
atualizações sobre saúde. Pequenos empresários 
podem fazer ligações de seus telefones Indosat,  
o que ajuda a melhorar a eficiência de seus negócios. 

MeLHorar vIdaS NaS reGIÕeS FroNteIrIÇaS 
doS PaÍSeS de reNda MÉdIa

Nosso investimento na tecnologia 
de baixo custo da Altobridge 
permitiu que as operadoras de 
celulares atendessem a clientes 
em aldeias remotas da Indonésia.
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AMPLIAR OPORTUNIDADES 
ECONÔMICAS PARA AS MULHERES

Empregos na indústria de produtos químicos geralmente 
pagam bem. Na Índia, contudo, as mulheres têm sido 
tradicionalmente excluídas do mercado — na premissa 
de que não são capazes de trabalhar de forma segura 
nesse tipo de ambiente. 

Trabalhando com nosso cliente Meghmani Organics, 
a IFC comprovou que isso não procede. Em 2008, 
ajudamos Meghmani a instalar sua primeira fábrica 
de produtos químicos com funcionárias. Com nossa 
assistência, a empresa estabeleceu políticas que melhor 
atendem às necessidades das funcionárias em sua nova 
fábrica — FineChem incluindo horas de trabalho flexíveis 
e requisitos especiais de saúde e segurança. Também 
criou vestiários e banheiros separados para as mulheres.

Os resultados têm sido notáveis, estabelecendo um 
exemplo para outras empresas da indústria química 
na Índia. Cerca de 45 mulheres trabalham agora na 
FineChem, muitas delas de aldeias próximas da cidade 
portuária de Dahej, Gujarat. A empresa descobriu  
que as mulheres eram tão capazes em seus empregos 
quanto os homens — e até mais produtivas e atenciosas 
às regras de segurança. As mulheres, de sua parte, 
desfrutaram de empregos estáveis, rendas mais  
elevadas e o empoderamento em suas casas e aldeias.

As mulheres são uma fonte poderosa de 
crescimento econômico e oportunidades. Nos países em 
desenvolvimento, elas respondem por cerca de um terço 
das pequenas e médias empresas — o motor de criação 
de empregos. Elas representam até 40% da força de 
trabalho global. Ao estender a oportunidade às mulheres 
em seus papéis como empresárias, funcionárias, 
consumidoras e grupos interessados, podemos 
transformar mercados locais e globais.

Aumentamos o acesso a financiamento para mulheres 
empresárias. Derrubamos as barreiras impostas às 
mulheres nos negócios. Trabalhamos com nossos clientes 
para melhorar as condições de trabalho das mulheres. 
Trabalhamos com câmaras de comércio locais e outros 
parceiros para fornecer treinamento profissionalizante  
em gestão e negócios para as mulheres empresárias.

No Egito, por exemplo, trabalhamos com 
Investimento e Desenvolvimento Imobiliário no Cairo 
para realizar uma análise da governança corporativa, 
encorajando a empresa que administra a maior rede 
privada de escolas do país a incluir mulheres em seu 
quadro de diretores. Com base em nossa recomendação, 
a empresa diversificou seu quadro de diretores. O resultado 
foi uma melhoria significativa na eficácia da diretoria, 
como reportou a empresa.

Desde que lançamos nosso programa Banking on 
Women (Serviços bancários para mulheres) no final de 
2010, a IFC investiu mais de US$ 78 milhões em apoio 
a pequenas empresas de propriedade de mulheres na 
Europa Ocidental e no Leste Asiático, com base em 
nossa experiência na África Subsaariana. No geral, nossos 
clientes forneceram cerca de 760.000 empregos para 
mulheres em 2011. Investimos US$ 200 milhões no novo 
Mecanismo Financeiro Global de SME, que durante 
seus 10 anos de vida deverá fornecer financiamento para 
600.000 pequenas empresas — um quarto das quais 
será de propriedade de mulheres.

Um empréstimo de microfinanciamento de um cliente 
da IFC ajudou Mastura Asoeva a ampliar seu negócio 
de manufatura de cestas no Tadjiquistão.
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Para 1,5 bilhão de pessoas que vivem em áreas afetadas por conflito 
e instabilidade, recomeçar não é fácil. Guerra e insurreição civil 
reduzem a segurança, prejudicam a infraestrutura e o comércio, 
destroem a estrutura normativa e negam acesso a crédito aos 
potenciais empresários.

A IFC fornece apoio imediato e de longo prazo para ajudar 
essas regiões a recuperarem-se. Auxiliamos a reconstrução de seus 
setores privados e a promover o empreendedorismo e ajudamos as 
populações a voltar ao trabalho. 

Em Ruanda, um país que perdeu quase um quinto de sua 
população para o genocídio há menos de duas décadas, o crescimento 
econômico e o investimento do setor privado são fundamentais 
para aliviar a pobreza. Ainda assim os empresários do país há muito 
precisam lidar com cansativas barreiras legais e administrativas — 
burocracia que dificulta o registro de uma empresa, a resolução  
de uma disputa comercial ou participação em comércio através  
das fronteiras. 

Por meio do programa da Reforma do Clima de Investimento 
em Ruanda, a IFC ajudou o governo de Ruanda a atualizar normas 
complicadas. O resultado foi mais de 16.000 novos empregos e  
8.000 novas empresas. Ruanda é hoje um dos principais reformadores 
de clima de investimento do mundo, de acordo com o relatório 
Doing Business do Grupo Banco Mundial. Com um melhor clima de 
investimento os empresários têm mais chances de iniciar um negócio, 
criar empregos e investir no país. 

No Oriente Médio e Norte da África — onde 
a Primavera Árabe aprofundou os desafios do 
desenvolvimento — a IFC investiu mais de US$ 
2 bilhões desde o início da insurreição em 2011. 
Lançamos iniciativas criadas para expandir o 
acesso a financiamento para pequenas e médias 
empresas, enfrentar o desemprego entre os jovens, 
melhorar a capacitação profissional e aumentar 
o financiamento para iniciativas essenciais de 
infraestrutura. 

Serviços de consultoria são normalmente o 
primeiro passo da IFC nas regiões pós-conflito — 
eles atraem investimento e, no nível individual, 
podem ser transformadores para empresários que 
buscam um novo começo. 

Na Costa do Marfim rica em mineral, por 
exemplo, os conflitos políticos e militares dos 
últimos 10 anos quase inviabilizaram a indústria  
de mineração. A IFC investiu quase US$ 1,2 milhão 
por meio do West African Sama Resources para 
apoiar um projeto de exploração de níquel e cobre.  
O projeto criará empregos e promoverá o crescimento. 
Também estabelecerá bons padrões ambientais e 
sociais para futuros investimentos no país. 

No EF12, a IFC investiu US$ 537 milhões 
em 45 projetos nas áreas frágeis e afetadas por 
conflitos e forneceu um programa de serviços  
de consultoria de US$ 31 milhões. Em fevereiro, 
o Banco Mundial abriu um novo Centro Global 
sobre Conflito, Segurança e Desenvolvimento 
em Nairobi, Quênia. Por meio de perícia e apoio 
financeiro tão necessários, o Centro ajudará as 
comunidades pobres, afetadas pela guerra  
a reconstruirem suas economias. 

aJUdar oS PaÍSeS a reCUPerareM-Se  
de CoNFLItoS e INStaBILIdade

US$ 537� 
MILHÕES
INVESTIDOS EM ÁREAS  
AFETADAS POR CONFLITOS

45 projetos financiados em 
áreas afetadas por conflitos
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A incerteza econômica global provocou  
um declínio considerável no fluxo de  
capital para os países em desenvolvimento.  
Os fluxos privados diminuíram quase 
25% nos últimos dois anos. A ajuda aos 
países em desenvolvimento também 
declinou.

Em um tempo de recursos escassos, 
a IFC continua a fornecer capital 
significativo para os países em 
desenvolvimento. Trazemos cada 
vez mais outros investidores para 
complementar nossos próprios 
investimentos crescentes. No EF12, 
por exemplo, esses investidores 
responderam por quase US$ 5 bilhões — 
aproximadamente um quarto de nossos 
compromissos de investimentos gerais. 

Desbloquear novas fontes de capital 
é essencial para nossa abordagem. 
Fazemos isso estimulando as empresas 
nos países em desenvolvimento 
a investirem em outros países em 
desenvolvimento, usando os recursos 
dos fundos de capital privado e 
encontrando várias formas criativas 
de liberar capital onde ele é mais 
necessário.
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US$ 2,7 bilhões mobilizados em 
empréstimos consorciados

soberanos, fundações e outros parceiros 
para mobilizar quase US$ 5 bilhões para o 
desenvolvimento — cerca de US$ 1,1 bilhão a 
mais do que mobilizamos no EF07 (ver Destaques 
Operacionais na página 25). 

A IFC mobiliza normalmente uma terça 
parte dos recursos por meio de nosso programa de 
empréstimos consorciados, o mais antigo e o maior 
entre os bancos multilaterais de desenvolvimento. 
Ao fornecer vários produtos de empréstimo 
consorciado, permitimos que outros investidores 
participem conosco de investimentos em  
mercados desafiadores. No EF12, mobilizamos  
US$ 2,7 bilhões em empréstimos consorciados.

A Empresa de Gestão de Ativos da IFC é um 
componente dos nossos esforços de mobilização 
que cresce rapidamente. Como subsidiária de 
propriedade integral da IFC, ela permite que 
os investidores beneficiem-se de nossa perícia 
enquanto apresentam sólidos retornos de capital  
e impacto sobre o desenvolvimento. No EF12,  
a Empresa de Gestão de Ativos da IFC respondeu 
por US$ 437 milhões dos fundos que mobilizamos 
e comprometemos.

Juntaram-se a nós no projeto da ferrovia três 
instituições europeias de financiamento para o 
desenvolvimento — FMO da Holanda, DEG da 
Alemanha e Proparco da França — e um fundo 
gerenciado pela Empresa de Gestão de Ativos da 
IFC. A empresa de capital fechado baseada no 
Egito, Citadel Capital SAE, também teve papel 
importante.

As melhorias na ferrovia já são evidentes.  
Os volumes de carga aumentaram em até 8%.  
A frequência de trens de passageiros dobrou.  
A taxa de acidentes caiu quase pela metade.  
Não poderíamos ter feito isso sozinhos. 

o Poder da MoBILIZaÇÃo

De Mombasa no Oceano Índico até as margens do 
Lago Vitória, a ferrovia Quênia-Uganda cruza cerca 
de 2.400 km de mata árida, planaltos e vales. É um  
transporte vital e uma ligação comercial com a 
África Oriental.

Alguns anos atrás, a rede ferroviária estava se 
deteriorando após décadas de recursos financeiros 
escassos e gestão inadequada. Os acidentes eram 
frequentes. Os tempos de descarga e permanência 
dos vagões eram imprevisíveis.

O investimento privado era essencial para 
colocar essa linha histórica nos trilhos. Em 2011, 
associamo-nos a várias instituições financeiras, 
alocando cerca de US$ 274 milhões em 
financiamento para o novo proprietário da ferrovia, 
Africa Railways Ltd. O proprietário investiu em 
novos equipamentos e trouxe peritos técnicos para 
construir uma ferrovia mais rápida e mais segura. 

A mobilização de fundos de outros  
investidores — que investem junto conosco — é 
um aspecto central de nossa estratégia. Isso sempre 
nos permite obter mais do que poderíamos por 
conta própria. Isso nos permite reunir não apenas 
financiamento, mas também conhecimento e perícia. 

Nossa história de lucratividade sólida e 
consistente permite-nos mobilizar capital com 
eficácia. No EF12, trabalhamos com bancos, 
instituições financeiras internacionais, fundos 

1.46�0� MILHAS
EXTENSÃO DA FERROVIA  
VITAL QUÊNIA-UGANDA

À esquerda
Antes propensa a atrasos e 
acidentes, a ferrovia Quênia-Uganda 
de propriedade privada foi submetida 
a uma considerável transformação 
com a ajuda da IFC.

À direita
A IFC ajudou a Colômbia a arrecadar 
fundos para a rodovia Ruta del Sol de 
US$ 2,7 bilhões, uma das principais 
artérias de transporte do país.
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US$ 10

A IFC tem uma longa história de inovação na 
utilização de novas fontes de capital para apoiar 
o desenvolvimento em mercados emergentes — 
especialmente em tempos de crise e incerteza. O 
investimento em capital privado pode desempenhar 
papel significativo, como demonstra nossa 
experiência.

Somos um financiador considerável de fundos 
de investimento em mercados emergentes e temos 
investido neles desde 1980. Nossa carteira de 
capital privado de US$ 3 bilhões é investida em 
cerca de 180 fundos no mundo inteiro. Ao investir 
nesses fundos, levamos para eles nossos padrões de 
desempenho e requisitos de políticas, o que pode 
ajudar a ampliar o desempenho ambiental e social 
de seus projetos.

Apoiamos fundos de capital privado porque 
eles fornecem capital e conhecimento técnico para 
pequenas e médias empresas. Em 2011, nossos 
investimentos de capital privado ajudaram a apoiar 
cerca de 795.000 empregos — quase um terço de 
todos os empregos fornecidos por nossos clientes.

Geralmente somos o primeiro investidor de 
capital privado em alguns dos países mais pobres. 
Este ano, fizemos nosso primeiro investimento 
em capital privado no Haiti devastado pelo 
terremoto. Esperamos que nossos US$ 10 milhões 
investidos no Fundo de do Leopard Capital Haiti 
apoie a construção de moradias acessíveis, energia 
renovável e produção de alimentos. 

milhões investidos  
no Haiti devastado  
pelo terremoto

LIBerar CaPItaL Para deSeNvoLvIMeNto  
eM MerCadoS eMerGeNteS
Para pequenas empresas de países em 
desenvolvimento, é difícil obter empréstimo.  
Em breve isso poderá ser ainda mais difícil.

Após a crise econômica global, os reguladores 
estão ansiosos por encontrar meios de impedir 
que os contribuintes paguem pelas operações de 
salvamento bancário. Sob as novas regras globais, os 
bancos terão que levantar mais de US$ 600 bilhões 
em capital para cobrir perdas potenciais. Os bancos 
enfrentarão difíceis escolhas quando as normas 
entrarem em vigor em 2013.

Uma opção pode ser reduzir os empréstimos — 
especialmente para pequenas e médias empresas 
em mercados emergentes, onde os requisitos de 
capital são relativamente altos. 

Previmos esse desafio — e ajudamos a 
estabelecer um fundo inovador para permitir que  
os bancos aumentem os empréstimos às PMEs de  
mercados emergentes sem ir contra os limites de  
capital. Este ano, a IFC investiu US$ 100 milhões  
na nova Liberação de Capital e Fundo de Reutilização, 
que é gerenciado pela empresa de capital privado 
Christofferson, Robb & Company.

O fundo permite que os bancos transfiram 
parte dos riscos de crédito dos empréstimos de 
PMEs para terceiros, liberando capital para futuros 
empréstimos. Espera-se atrair um adicional de  
US$ 300 milhões de outros investidores, que 
facilitariam até US$ 4 bilhões em empréstimos  
para PMEs em mercados emergentes.
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No eF12, FIZeMoS 
NoSSo PrIMeIro 
INveStIMeNto de 
CaPItaL PrIvado 
No HaItI
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As economias emergentes precisam de capital privado. 
Mas nem todo ele pode ser proveniente de países 
desenvolvidos, onde a incerteza econômica pode 
reduzir a capacidade dos bancos — e disposição —  
de emprestar. 

O movimento de capital de um país em 
desenvolvimento ou de renda média para outro — 
investimento Sul-Sul — é um meio cada vez mais 
importante de intensificar mercados financeiros, 
gerar crescimento e colocar novas fontes de fundos 
em uso. 

Também é uma prioridade estratégica para a 
IFC. Nos últimos oito anos, esse tipo de investimento 
respondeu por até 20% de nossos volumes de 
projetos e compromissos — cada vez mais em países 
mais pobres, na África e no Oriente Médio. De  
acordo com o Grupo de Avaliação Independente,  
ele produziu sólidos resultados de desenvolvimento  
e ajudou a elevar os padrões ambientais e sociais. 

A IFC está trabalhando com os bancos 
e empresas chinesas para garantir que seus 
investimentos crescentes em outras partes do 
mundo não sejam somente lucrativos, mas também 
sustentáveis. Ao aderir a padrões ambientais e 
sociais robustos, esses projetos serão mais bem-
sucedidos no longo trajeto, com benefícios diretos 
para os pobres. 

No EF12, a IFC investiu US$ 1,5 bilhão em 
41 projetos Sul-Sul. Providenciamos um pacote de 
financiamento de US$ 115 milhões para a Ghana 
Vodafone, incluindo US$ 72 milhões em empréstimos 
paralelos do Banco Chinês de Desenvolvimento e 
do Banco de Exportação e Importação da China. 
A negociação, marcando a primeira vez em que os 

a CreSCeNte IMPortÂNCIa  
do INveStIMeNto SUL-SUL

20%

do volume de investimentos 
estão nos projetos Sul-Sul

bancos chineses participaram de uma mobilização 
da IFC na África, usa o setor bancário para ancorar 
normas ambientais e sociais, um novo caminho para 
nosso trabalho. A transação terá um impacto sobre os 
pobres, tornando os serviços de telecomunicações mais 
confiáveis e seu preço mais acessível, além de promover 
a concorrência.

O investimento Sul-Sul não flui somente para 
fora da China. Também estamos ajudando os fundos 
do setor privado a ingressarem nas regiões pobres 
do país. A IFC está trabalhando com o XacBank, 
o quarto maior banco da Mongólia e o principal 
mutuante de microfinanciamento do país, e outros 
investidores para instalarem uma empresa de 
microcrédito em Xinjiang, uma das províncias 
mais pobres e mais remotas da China. O projeto 
criará empregos e promoverá o empreendedorismo 
ampliando o acesso a financiamento para pequenas  
e médias empresas.

A IFC também incentiva os países africanos  
a investirem através de suas fronteiras, uma tendência 
que pode ajudar as economias a emergirem de anos 
de conflito e criarem um ambiente propício para  
o empreendedorismo. 

No EF12, fornecemos US$ 2,8 milhões para 
ajudar a Vitafoam da Nigéria a expandir-se em 
Serra Leoa. O investimento, o primeiro projeto de 
manufatura da IFC em Serra Leoa desde que a guerra 
civil do país terminou uma década atrás, demonstra 
a significância de investimento entre países africanos 
e emite um sinal de que Serra Leoa está aberta para 
negócios. O mais crucial é que o projeto produzirá 
empregos e receitas para o governo e reduzirá a 
dependência de Serra Leoa das importações.

O financiamento da 
IFC está ajudando a 
Zorlu Energy da Turquia 
a construir um parque 
eólico que ajudará 
a atenuar graves 
deficiências de energia 
elétrica no Paquistão.
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O comércio internacional fortalece o desenvolvimento 
econômico — e o comércio depende da disponibilidade de 
financiamento. Mesmo assim, para as empresas dos países 
em desenvolvimento, o financiamento comercial é uma 
das primeiras coisas a tornar-se inacessível em tempos de 
turbulência financeira.

Este ano, a desaceleração econômica nos países 
desenvolvidos prejudica negócios na Ásia, África e América 
Latina. Vários bancos europeus, tradicionalmente grandes 
fornecedores de financiamento comercial, cortaram seus 
investimentos em muitos países em desenvolvimento. Como 
a disponibilidade do financiamento comercial diminuiu, seu 
custo aumentou significativamente.

A IFC interveio para preencher a lacuna, desempenhando 
um papel importante entre os bancos multilaterais de 
desenvolvimento. Nos últimos anos, temos aumentado 
significativamente nossos investimentos em financiamento 
comercial, lançando um conjunto de iniciativas globais 
inovadoras para expandi-los nos países em desenvolvimento. 
Este ano, também nos tornamos a primeira instituição 
financeira internacional a começar a avaliar o impacto sobre o  
desenvolvimento de nosso trabalho em financiamento comercial. 

Entendemos que o financiamento comercial é uma área 
significativa de oportunidade para expandir nosso impacto 
sobre o desenvolvimento. Isso ocorre, em parte, porque o setor 
privado não consegue atender à necessidade sozinho — a “lacuna  
do mercado” no financiamento comercial é de pelo menos 
US$ 25 bilhões, segundo algumas previsões. Mas isso ocorre 
também porque chegamos à conclusão de que o financiamento 
comercial nos permite fazer progressos em todas as nossas 
prioridades estratégicas, ajudando a melhorar as vidas das 
pessoas que mais precisam de nós.

Nosso Programa de Financiamento Comercial 
Global emitiu mais de 12.500 garantias totalizando 
US$ 19 bilhões desde 2005, mais da metade dos 
quais foram para os países mais pobres. Nosso 
trabalho abriu a porta para que participássemos 
em mais de 15 áreas frágeis e afetadas por conflitos. 
Das garantias do financiamento comercial emitidas 
sob o programa, mais de 80% beneficiaram 
pequenas e médias empresas. Mais de 25% de 
nossos compromissos nos termos do programa  
têm apoiado agricultores e agronegócios.

Além disso, nosso Programa de Liquidez 
Comercial Global financiou mais de US$ 21 bilhões 
em comércio desde que foi lançado em 2009. No 
EF12, nossos compromissos nos dois programas 
totalizaram US$ 6,1 bilhões — um aumento de 
23% em relação ao EF11.

80�%
DAS GARANTIAS DE 
FINANCIAMENTO 
COMERCIAL BENEFICIAM 
PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS

dos compromissos de 
financiamento comercial 
apoiam agricultores  
e o agronegócio%

Por QUe o FINaNCIaMeNto CoMerCIaL  
É IMPortaNte Para o deSeNvoLvIMeNto?
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FPO

Facebook
www.facebook.com/IFCwbg 

Twitter
www.twitter.com/IFC_org 
#IFC e #IFCAR2012

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

Scribd
www.scribd.com/IFCpublications

YouTube
www.youtube.com/IFCvideocasts

IFC website
www.ifc.org 

Índice de mídia social
www.ifc.org/SocialMediaIndex

Relatório Anual
www.ifc.org/annualreport

Para obter informações adicionais 
sobre vários tópicos-chave, visite os 
seguintes Recursos na Internet:

Relatório The IFC/World Bank 
Doing Business
www.doingbusiness.org 

Projeto conjunto de Lei e Mulheres de 
Negócios da IFC e do Banco Mundial
http://wbl.worldbank.org/

Pesquisas sobre empresas da IFC/
Banco Mundial
www.enterprisesurveys.org

Resumo de questões da IFC
www.ifc.org/issuebriefs

Ferramenta de mapeamento  
de projetos da IFC
www.ifc.org/projectmappingtool

África — O Poder do setor privado
www.ifc.org/TOSAfrica

Mudança climática — Soluções do 
setor privado
www.ifc.org/TOSClimatechange

Infraestrutura — Como o setor 
privado ajuda
www.ifc.org/TOSInfrastructure

O website da IFC, www.ifc.org, fornece 
informações abrangentes sobre todos  
os aspectos das nossas atividades. Inclui 
informações de contato dos escritórios  
em todo o mundo, boletins informativos  
e artigos de fundo, dados sobre medidas  
de resultados, documentos de divulgação  
dos investimentos propostos e as principais 
políticas e diretrizes que afetam a IFC e as 
empresas que são nossas clientes.

A versão on-line do Relatório Anual da 
IFC de 2012 fornece PDFs para download de 
todos os materiais contidos neste volume e 
traduções, conforme se tornarem disponíveis. 
Está disponível em www.ifc.org/annualreport. 
O website também fornece informações 
adicionais sobre sustentabilidade, inclusive  
o índice da Iniciativa de Relatórios Globais. 

Mantenha-se Conectado 
Recursos da Internet e de mídia social 

www.ifc.org/annualreport
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