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Corporação Financeira dos EUA para
o Desenvolvimento Internacional
Resultados de outubro de 2020 no Brasil (Total = R$ 5,51 milhões)
Projetos acordados: Recentemente comprometemos
um investimento total de 2,38 bilhões de reais para os dois
projetos a seguir.
•

•

Cartas de intenção (LOI, em inglês): anunciaremos
LOIs para um investimento total de 3,13 bilhões para os
dois projetos a seguir:

Aceleração da recuperação pós-pandemia no Brasil:
•
Um empréstimo de 2,24 bilhões de reais ao Banco Itaú
apoiará empréstimos para PMEs após um grave surto de
COVID-19 no Brasil, com foco em alcançar as mulheres e os estados mais subdesenvolvidos do país. O financiamento do DFC foi aprovado sob seu Mecanismo de
Liquidez de Resposta Rápida ao COVID-19.
•
Impulsionar o crescimento econômico em uma região
subdesenvolvida do Brasil por meio do investimento
em minerais críticos: Um investimento de 140 milhões
de reais permitirá que a TechMet Limited aumente a capacidade de produção de uma mina de cobalto e níquel
no Piauí, Brasil, criando empregos em um dos estados
mais subdesenvolvidos do país ao mesmo tempo em
que promove os elevados padrões norte-americanos.

Garantia de investimento de 1,45 bilhão de reais para a
Smart Rio, que irá modernizar, manter e reformar todas
as luminárias públicas existentes, bem como expandir a
infraestrutura de iluminação pública atual e instalar câmeras, pontos de acesso Wifi e controladores de trânsito
inteligentes no Rio de Janeiro.
Empréstimo direto de US $ 1,68 bilhão de reais para
apoiar a expansão da carteira de empréstimos para
PMEs do BTG Pactual com uma parte dos recursos do
empréstimo focando em repasse para empresas elegíveis
dentro da Iniciativa 2X Mulheres e PMEs localizadas
nas regiões economicamente desfavorecidas do Norte e
Nordeste do Brasil.

DCA (agora parte do Escritório de Crédito para o
Desenvolvimento do DFC) que é uma garantia de carteira de empréstimo de 50 milhões para apoiar a biodiversidade e a conservação da Amazônia.

Panorama do Trabalho do DFC no Brasil
•

Carteira Ativa: O DFC tem oito projetos ativos no
Brasil totalizando mais de um bilhão de dólares. As
descrições para sete destes projetos podem ser encontradas no nosso site (https://www.dfc.gov/our-impact/
all-active-projects) e há um que é legado da USAID

•

Em Preparação: Há seis projetos em preparação para o Brasil totalizando mais de 800 milhões de
dólares.

