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O QUE FAZEMOS 
Soluções Integradas, Maior Impacto 

 Empréstimos 

 Participações acionárias  

 Financiamento de 

commodities e de 

comércio exterior 

 Sindicalizações 

 Derivativos e 

financiamento 

estruturado 

 Blended Finance 

 Soluções Inovadoras 

Combinando a 

Experiência e 

Instrumentos da IFC para:  

 Ajudar a criar novos 

mercados 

 Criar oportunidades de 

investimento 

 Fortalecer o desempenho 

e o impacto dos clientes 

 Fortalecer os padrões 

ambientais, sociais e de 

governança corporativa 

 Mobilizar e gerir capital 

para investimento 

CONSULTORIA INVESTIMENTO 

IFC ASSET 

MANAGEMENT 

COMPANY 



Fonte: UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset - UNHCR Global Trends 2017, as of end-2016 - OECD 2015 

Maior fragilidade e conflitos que não estão contidos em fronteiras… 

Mais países experimentaram conflitos violentos em 2016 que nos 
últimos 30 anos. 

A fragilidade ameaça desacelerar - ou reverter - ganhos recentes 
na redução da pobreza. Se as tendências atuais persistirem, até 
2030, mais da metade dos pobres do mundo viverá em países 
afetados por altos níveis de violência. 

65,6 milhões de pessoas deslocadas a força no mundo  

CONTEXTO GLOBAL: ALCANÇANDO OS OBJETIVOS DO 

DESENVOLVIMENTO EM UM CONTEXTO DESAFIADOR 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS DESLOCAMENTOS 

INVOLUNTÁRIOS 

São Globais: Afetam inúmeros países e 
regiões de maneira concomitante 

São Permanentes: A grande maioria das 
pessoas não volta para suas regiões de 
origem 

São Urbanos: A maioria das pessoas se re-
aloca em cidades, aumentando a pressão 
sobre os problemas já existentes 

São Complexos: Tanto em relação às causas 
que os geram quanto a maneira como 
devem ser tratados em relação à população 
vulnerável local 



ATUAÇÃO DA IFC EM OUTRAS REGIÕES DO MUNDO 

CAMPO DE REFUGIADOS EM KAKUMA, QUÊNIA 

Campo de Refugiados de Kakuma:  

- 180 mil refugiados de 19 
nacionalidades diferentes 

- Movimenta US$ 56 milhões 
anualmente em consumo 

- 2.100 pequenos negócios 

Mudança de Paradigma: É necessário 
desconstruir a ideia de que refugiados são 
receptores passivos de ajuda e que não 
são/ não querem ser protagonistas do seu 
destino 

Estudo de Mercado e Prêmio: Em 2018 IFC 
lançou estudo mostrando oportunidades de 
negócio em Kakuma e, em 2019, haverá 
uma competição para distribuir grants para 
pequenos negócios e apoio técnico 



ATUAÇÃO DA IFC EM OUTRAS REGIÕES DO MUNDO 

AL MAHJMOUA, LÍBANO 

Al-Majmoua: Maior instituição 
de microcrédito do Líbano 

Soluções para Comunidades 
Locais e Refugiadas: O Projeto 
visa desenvolver e fortalecer 
produtos financeiros para 
populações vulneráveis refugiadas 
e também para os locais, trazendo 
benefícios para ambas 

Atuação Via Investimento e 
Assessoria: IFC tem feito uma 
combinação de produtos para 
endereçar tanto as necesidades 
do cliente quanto da situação  



É necessário alavancar o conhecimento de diferentes organizações 
para pensar nas soluções mais eficientes e eficazes 

Utilizar blended finance, ou seja, recursos que visam lucro 
combinados a recursos sem fins lucrativos, são importantes para 
viabilizar soluções em um primeiro momento 

O setor privado tem um papel importante em gerar soluções 
duradouras e em escala 

A QUESTÃO DOS DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIAS NÃO PODE 

MAIS SER VISTA APENAS COMO UMA QUESTÃO “HUMANITÁRIA” 

MAS TAMBÉM UMA QUESTÃO DE “DESENVOLVIMENTO” 



PASSO 1: OFICIALIZAR UMA PARCERIA COM O ACNUR, A AGÊNCIA 

DA ONU PARA REFUGIADOS 



ALGUMAS IDEIAS QUE 

ESTAMOS TENTANDO 

EXPLORAR 

INCLUSÃO FINANCEIRA 

HABITAÇÃO 

INCLUSÃO LABORAL 


