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O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) é líder em desenvolvimento econômico 
e social e a principal fonte de financiamento 
multilateral para a América Latina e o Caribe. 
Trabalhamos com governos, empresas e 
organizações da sociedade civil de nossos 48 
países membros.

O Grupo BID conta com quatro janelas para o 
setor privado, que oferecem produtos e serviços 
complementares: 
•	 O Departamento de Financiamento 

Estruturado e Corporativo 
(SCF, na sigla em inglês)

•	 A Corporação Interamericana 
de Investimento (CII)

•	 O Fundo Multilateral de 
Investimento (FUMIN)

•	 A Iniciativa Oportunidades para a 
Maioria (OMJ, na sigla em inglês)

O GRUPO BID E O 
SETOR PRIVADO

Nossas quatro janelas trabalham juntas na 
promoção do desenvolvimento através do setor 
privado da região.

Proporcionamos financiamento e assistência 
técnica para uma ampla variedade de atores do 
setor privado cujas operações e projetos tenham 
um impacto positivo sobre o desenvolvimento 
social e econômico da região. Esses atores 
variam de microempresas a grandes companhias 
e também incluem instituições financeiras e 
outros parceiros, como empresas de capital 
misto e organizações da sociedade civil. Em 
anos recentes, expandimos consideravelmente 
o conjunto de setores aos quais oferecemos 
financiamento para projetos inovadores e 
sustentáveis do setor privado. 



APOIAMOS 
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Promovam maior acesso ao crédito 
e a mercados de capitais para todas as 
empresas, de microempresas a PMEs, grandes 
corporações e projetos, além de instituições 
financeiras de todos os tamanhos.

Aumentem a inclusão social 
por meio de educação, saúde, habitação, 
capacitação profissional e construção de 
capacidade e de serviços e produtos de alta 
qualidade para populações de baixa renda.

Proporcionem maior acesso a 
serviços básicos, incluindo 
infraestrutura, particularmente em energia, 
transporte e água e saneamento.

Melhorem a adaptação e a mitigação às 
mudanças climáticas pelo 
estímulo à energia renovável, eficiência 
energética, reciclagem e biocombustíveis.

Aprofundem a integração 
regional, aumentem o comércio 
internacional, promovam o uso 
sustentável de recursos naturais e 
ampliem o investimento indireto.

PROJETOS DO SETOR PRIVADO QUE: 



OS BENEFÍCIOS DE TER 
UM PARCEIRO DE PONTA

• Amplo conhecimento da América Latina 
e do Caribe: Por sermos o principal 
financiador multilateral da região, com mais 
de meio século de experiência operacional, 
dispomos das redes que nos possibilitam 
construir pontes e criar alianças.

• Solidez financeira: Temos classificação 
AAA/Aaa pela Moody’s e Standard & Poor’s.

• Produtos inovadores, riscos bem 
calculados: Nossas práticas e produtos 
financeiros, técnicas de mitigação de risco 
e soluções flexíveis permitem-nos fechar 
bons acordos. Nossas transações são 
reconhecidas como modelos de excelência.

• Uma cultura de responsabilidade: 
Construímos uma excelente reputação com 
nossos clientes na região que nos ajuda a 
conciliar interesses entre diferentes partes.

• Investimentos sustentáveis: Adotamos 
os mais elevados padrões ambientais, 
trabalhistas, de saúde e éticos.

• Adicionalidade financeira: Podemos 
oferecer prazos mais longos, atuar 
como catalisadores para mobilizar 
recursos financeiros de terceiros e 
estruturar acordos que atendam às 
necessidades de clientes individuais. 
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• Quando fontes privadas não puderem 
fornecer crédito suficiente para seu projeto.

• Se seu projeto tiver impactos sociais 
e/ou ambientais importantes que 
você prefira abordar com um parceiro 
internacional experiente nessas questões.

• Se seu projeto precisar de assistência 
técnica para garantir um início sólido.

• Se seu projeto for em um setor regulado 
ou sensível e você precisar de um parceiro 
que saiba como lidar com esse ambiente.

• Se seu projeto puder se beneficiar 
da capacidade do BID de mobilizar 
recursos de terceiros.

• Se você estiver em uma 
parceria público-privada.

• Se estiver à procura de um parceiro para 
investir em mercados novos e inovadores.

• Se seus produtos e/ou serviços 
visarem pessoas de baixa renda.

QUANDO VOCÊ  
DEVE CONSIDERAR 
TRABALHAR CONOSCO?



Janelas do setor privado do Grupo BID

APOIO A 
INVESTIMENTOS 

SUSTENTÁVEIS DE 
MÉDIA E GRANDE 

ESCALA DO SETOR 
PRIVADO NA 

AMÉRICA LATINA E 
NO CARIBE



7
Departamento de Financiamento Estruturado e Corporativo (SCF) 

NOSSA MISSÃO

Apoiamos investimentos sustentáveis do setor 
privado que criem oportunidades para as 
gerações atuais e futuras.

Somos responsáveis pelas operações sem 
garantia soberana do BID para grandes projetos 
de infraestrutura, instituições financeiras, 
mercados de capitais, comércio exterior, 
empresas e companhias de capital misto em 
uma ampla variedade de setores econômicos.

Ajudamos a mobilizar recursos de terceiros 
fazendo parcerias com bancos comerciais, 
investidores institucionais, cogarantidores 
e outros coemprestadores para projetos de 
grande impacto para o desenvolvimento.

DEPARTAMENTO DE 
FINANCIAMENTO 
ESTRUTURADO E 
CORPORATIVO (SCF)



CONTATE-NOS
Departamento de Financiamento 
Estruturado e Corporativo
Banco Interamericano de Desenvolvimento
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
EUA
scf@iadb.org | www.iadb.org/scf

Janelas do setor privado do Grupo BID
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OS PRODUTOS QUE 
OFERECEMOS

•	 Proporcionamos empréstimos diretos de 
médio e longo prazo, garantias e assis-
tência técnica ajustáveis às necessidades 
de empresas, de instituições financeiras 
e de organizações estatais elegíveis sem 
garantia soberana, além de mobilizar-
mos capital adicional de terceiros.

•	 Apoiamos project finance para projetos  
greenfield ou projetos de expansão assim 
como financiamento corporativo para 
expansões e modernizações. Os setores 
em que trabalhamos incluem, entre outros: 
energia, transporte, água e saneamen-
to, eficiência energética, petróleo, gás e 
químicos, mineração, manufatura, turis-
mo, agronegócios, educação e saúde. 

•	 Oferecemos empréstimos e garantias 
para instituições financeiras e fundos de 
investimento que invistam em setores 
de alto impacto social, como habitação 
e micro, pequenas e médias empresas.

•	 Financiamos linhas especiais de sustenta-
bilidade para intermediários financeiros 
nas áreas de eficiência energética, energia 
renovável e tratamento de água e resíduos. 
Além disso, oferecemos assistência técnica 
a esses intermediários financeiros para 
que eles possam estabelecer instituições 
bancárias melhores e mais sustentáveis.

•	 Nosso Programa de Facilitação do Finan-
ciamento ao Comércio Exterior (TFFP) 
proporciona garantias para cobrir o risco, 
comercial e político, de não-pagamento do 
banco emissor em instrumentos relacio-
nados ao comércio, e oferece treinamento 
especializado para bancos financiadores 
do comércio exterior e seus clientes.

NOSSO VALOR AGREGADO

•	 Proporcionamos uma variedade de soluções 
e produtos financeiros ajustáveis em dólares 
americanos e em várias moedas locais.

•	 Ajudamos nossos clientes a implementar 
projetos com dimensões sociais e 
ambientais sustentáveis e sólidos princípios 
de governança corporativa na região, com 
frequência associando produtos financeiros 
a transferência de conhecimento.

•	 Catalisamos recursos para projetos; 
nossa participação geralmente é 
complementada por empréstimos 
consorciados ou colocação privada e/
ou outros tipos de cofinanciamento.

•	 Através de nossos programas de 
participações em empréstimos e 
cofinanciamento, proporcionamos 
consistentemente a nossos clientes 
oportunidades únicas de conseguir os 
melhores pacotes de financiamento.

Departamento de Financiamento Estruturado e Corporativo (SCF) 



APOIANDO O 
CRESCIMENTO 

DAS PEQUENAS 
E MÉDIAS 

EMPRESAS 

Janelas do setor privado do Grupo BID
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NOSSA MISSÃO
 
Somos a única instituição financeira 
multilateral com foco exclusivo em 
financiamento direto e indireto a pequenas  
e médias empresas (PMEs) na América Latina  
e no Caribe.

Ajudamos PMEs a superar dificuldades, 
melhorar suas estratégias de negócios 
e adotar novas tecnologias. Oferecemos 
financiamento direto para PMEs que não têm 
acesso a financiamento de médio ou longo 
prazo nos mercados financeiros e de capitais 
e canalizamos financiamentos para PMEs por 
meio de instituições financeiras. Também 
proporcionamos às PMEs assistência técnica 
especializada.

CORPORAÇÃO 
INTERAMERICANA DE 
INVESTIMENTO (CII)

Corporação Interamericana de Investimento (CII)



CONTATE-NOS
Corporação Interamericana de Investimento
1350 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577 
EUA
iicmail@iadb.org | www.iic.org

Janelas do setor privado do Grupo BID
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OS PRODUTOS QUE 
OFERECEMOS
•	 Proporcionamos às PMEs empréstimos 

diretos, garantias, investimentos de capital 
e quase-capital. Também mobilizamos 
capital adicional de terceiros.

•	 Apoiamos operações em uma ampla 
variedade de indústrias, como agronegócio, 
serviços financeiros, saúde e educação, 
informação, comunicação e tecnologia, 
fundos de investimento, manufatura, 
petróleo, gás e mineração, varejo e 
serviços, serviços de utilidade pública e 
infraestrutura, além do financiamento de 
cadeias de abastecimento, entre outros. 
De forma limitada e seletiva, também 
financiamos projetos greenfield.

•	 Oferecemos financiamento indireto para 
PMEs por intermédio de instituições 
financeiras. Proporcionamos linhas 
de crédito para projetos de expansão, 
linhas de capital de giro pelo programa 
FINPYME Credit, linhas de leasing 
financeiro e operacional, linhas de 
cofinanciamento e instrumentos de 
financiamento do comércio exterior.

•	 Oferecemos uma forma exclusiva de 
assistência técnica através de um 
programa chamado FINPYME (acrônimo em 
espanhol para “Financiamento Inovador 
para Pequenas e Médias Empresas”) 
e das Iniciativas FINPYME (FINPYME 
ExportPlus, FINPYME Diagnostics, FINPYME 
Family Business, FINPYME Integrity, 
GREENPYME e FINPYME Technical 
Assistance), voltadas especificamente 
para PMEs. Também proporcionamos 
assistência técnica especializada para 
empresas que desejem melhorar sua gestão 
financeira, ambiental e de negócios.

NOSSO VALOR AGREGADO
•	 Ao longo de 25 anos de operações, nos 

tornamos uma autoridade reconhecida 
em desenvolvimento de PMEs na 
América Latina e no Caribe.

•	 Estamos expandindo significativamente 
a assistência técnica por meio 
do programa FINPYME.

•	 Podemos ajudar a atrair recursos 
adicionais para as PMEs que apoiamos, 
os quais incluem transferência de 
tecnologia e conhecimento gerencial.

Corporação Interamericana de Investimento (CII)



AMPLIANDO 
O ACESSO A 

FINANCIAMENTO, 
MERCADOS E 

SERVIÇOS BÁSICOS 
NA AMÉRICA 
LATINA E NO 

CARIBE 

Janelas do setor privado do Grupo BID
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NOSSA MISSÃO
 
O Fundo Multilateral de Investimento é o 
maior fornecedor de assistência técnica para o 
desenvolvimento do setor privado na América 
Latina e no Caribe. 

O FUMIN apoia o desenvolvimento liderado 
pelo setor privado que beneficia as populações 
de baixa renda e os mais pobres – seus 
negócios, suas famílias e as suas propriedades.  
O objetivo é fornecer a estas populações as 
ferramentas para aumentar suas rendas: acesso 
a mercados e às habilidades para competir 
nesses mercados, o acesso ao financiamento 
e o acesso a serviços básicos, incluindo a 
tecnologia verde.

A missão principal do FUMIN é agir como 
um laboratório de desenvolvimento - 
experimentando, sendo pioneiro, e assumindo 
riscos, a fim de construir e apoiar modelos de 
negócios bem sucedidos de micro, pequenas e 
médias empresas.

FUNDO MULTILATERAL DE 
INVESTIMENTO (FUMIN) 

Fundo Multilateral de Investimento (FUMIN) 



CONTATE-NOS
Fundo Multilateral de Investimento
Banco Interamericano de Desenvolvimento
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
EUA
mifcontact@iadb.org | www.fomin.org 

Janelas do setor privado do Grupo BID
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OS PRODUTOS QUE 
OFERECEMOS
•	 Proporcionamos financiamento na forma de 

operações não-reembolsáveis, empréstimos, 
garantias, investimento de capital e quase-
capital, além de serviços de consultoria.

•	 Aproximadamente 70% de nossos 
recursos são aplicados em operações 
não-reembolsáveis para organizações 
sem fins lucrativos (por exemplo, 
associações comerciais, ONGs, fundações 
e órgãos do setor público) e 30% em 
empréstimos ou investimentos.

•	 Somos um dos maiores investidores 
regionais em microfinanças e fundos de 
capital de risco para pequenas empresas. 
Nossos recursos de investimentos financiam 
tipicamente instituições financeiras 
privadas, como bancos, cooperativas e 
instituições de microfinanças ou ONGs, 
que podem canalizar nossos recursos 
para micro e pequenas empresas.

•	 Somos um intermediador de conhecimentos 
e centro de uma grande rede de mais 
de 1.000 ONGs, organizações da 
sociedade civil, empresas, órgãos do 
setor público e fundações parceiras.

NOSSO VALOR AGREGADO
•	 Nossos projetos produziram impactos 

concretos de desenvolvimento para 
mais de 4 milhões de pequenos 
produtores e microempresários que se 
beneficiaram de nossos financiamentos.

•	 Completamos mais de 1.000 projetos, 
dos quais cerca de 80% alcançaram 
suas metas de desenvolvimento.

•	 Como parte de nossos esforços para 
promover a inovação, avaliamos o impacto 
de nossos projetos, geramos uma ampla 
gama de produtos de conhecimento, e nos 
relacionamos com outras organizações para 
transferir e compartilhar informações.

Fundo Multilateral de Investimento (FUMIN) 



INVESTINDO 
EM MERCADOS 

DESATENDIDOS NA 
AMÉRICA LATINA E 

NO CARIBE 

Janelas do setor privado do Grupo BID
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NOSSA MISSÃO
 
Investimos em modelos de negócios inovadores 
que proporcionem bens e serviços de alta 
qualidade para pessoas de baixa renda. 
Atendemos mercados carentes apoiando 
soluções de mercado que possam melhorar a 
participação na economia formal e a qualidade 
de vida da base da pirâmide, que constitui a 
maioria da população da região: cerca de 360 
milhões de pessoas que vivem com menos de 
US$ 3/dia.

Engajamos empresas do setor privado, governos 
locais e comunidades no desenvolvimento e 
oferta de produtos e serviços acessíveis e de 
qualidade. Proporcionamos financiamento, 
atuamos como incubadora para iniciativas 
piloto, oferecemos assistência técnica e 
apoiamos esforços para aumentar a escala de 
modelos de negócios inovadores para a base  
da pirâmide.

INICIATIVA 
OPORTUNIDADES PARA A 
MAIORIA (OMJ) 

Iniciativa Oportunidades para a Maioria (OMJ)



CONTATE-NOS
Oportunidades para a Maioria
Banco Interamericano de Desenvolvimento
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
EUA
OM-BID@iadb.org | www.iadb.org/om 

Janelas do setor privado do Grupo BID



21

OS PRODUTOS QUE 
OFERECEMOS
•	 Provemos empréstimos de médio e longo 

prazo, garantias e assistência técnica 
a empresas e instituições financeiras 
de todos os tamanhos que atualmente 
atendam ou estejam interessadas em 
atender o mercado de baixa renda 
em áreas como serviços financeiros, 
habitação, educação, nutrição e saúde.

•	 Alavancamos recursos de subsídios para 
facilitar a transferência de conhecimento 
do mercado e para a elaboração de 
novos modelos de negócios.

•	 Apoiamos o crecimento de empresas 
inovadoras e financeiramente sustentáveis 
da base da pirâmide. Financiamos 
operações que promovam maior qualidade 
e preços mais baixos, ajudamos a construir 
cadeias de valor locais e incentivamos 
a criação conjunta de oportunidades 
para empresas e órgãos locais. Também 
apoiamos projetos para adaptar produtos, 
serviços e canais de distribuição a fim de 
aumentar o acesso e melhorar o valor de 
produtos, e também oportunidades para 
replicar experiências bem-sucedidas.

NOSSO VALOR AGREGADO
•	 Por meio do nosso trabalho com dezenas 

de empresas, aprendemos o que é 
necessário para criar empresas bem-
sucedidas na base da pirâmide e podemos 
compartilhar esse conhecimento com você.

•	 Temos equipes especializadas em 
identificação, desenho, financiamento 
e monitoramento de soluções do setor 
privado para desafios de desenvolvimento 
da população de baixa renda.

•	 Como líderes em operações na base da 
pirâmide, construímos uma extensa rede de 
parceiros potenciais no governo, ONGs, e nos 
setores financeiro, corporativo, e acadêmico, 
para ajudar sua empresa a ter sucesso. 

•	 Nosso fundo “Market Solutions to 
Mobilize Social Change” (Soluções de 
mercado para mobilizar a mudança 
social) serve como uma plataforma 
para o diálogo e como uma ferramenta 
para disseminar lições aprendidas e 
melhores práticas por toda a região.

Iniciativa Oportunidades para a Maioria (OMJ)




