PROJETOS DA CII

CORPORAÇÃO
INTERAMERICANA
DE INVESTIMENTOS

Vinte Viviendas Integrales S.A.P.I. de C.V.
MÉXICO
US$ 4 milhões

Corporação Interamericana de Investimentos
A Corporação Interamericana de Investimentos (CII), instituição
membro do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), promove o desenvolvimento do setor privado na América
Latina e no Caribe, com atenção especial às pequenas e médias
empresas (PMEs).
Ajudamos as empresas a racionalizar os seus processos de gestão
e oferecemos a elas financiamento na forma de empréstimos,
investimentos de capital e garantias. Ao longo de mais de 25 anos,
aprovamos quase 800 operações com PMEs e intermediários
financeiros, em um total de mais de US$ 4,8 bilhões.
Além disso, a CII já mobilizou US$ 2,8 bilhões por meio de
operações de cofinanciamento e acordos de sindicalização.
A CII oferece soluções estratégicas e financeiras feitas sob medida
para empresas de todos os setores da economia. Oferecemos
prazos de pagamento que vão de dois a quinze anos, taxas de juros
fixas ou variáveis competitivas e montantes de US$ 100.000 a US$
20 milhões para empresas já estabelecidas e iniciativas para o
financiamento de projetos.
Além do proporcionar crédito direto a empresas, a CII canaliza
recursos por meio de intermediários financeiros para ampliar o
acesso das PMEs a financiamento de médio e longo prazo.
Para mais informações sobre o financiamento da CII e os nossos
critérios de qualificação, consulte www.iic.org/requirements

A Vinte constrói moradias para famílias de renda baixa, média e
média-alta no México. Graças ao financiamento da CII, cerca de
21.000 famílias terão uma casa nova até o fim de 2017.

Lirio Blanco S.A.
URUGUAI
US$ 2,2 milhões
A Lirio Blanco usou recursos da CII para comprar dois rebocadores,
com os quais prestará serviços de transporte fluvial a barcos que
chegam aos portos de Punta Pereira e Nueva Palmira.

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad
Ciudad Quesada R.L. – COOCIQUE
COSTA RICA
US$ 1 milhão
Com recursos da CII, a Coocique vai melhorar a sua gestão e financiar
mais de 50 empréstimos para pequenas e médias empresas na zona
rural da Costa Rica.

Comercial e Industrial Amambay S.A. – CIABAY
PARAGUAI
US$ 3,5 milhões
A Ciabay comercializa insumos, máquinas e implementos agrícolas,
além de oferecer financiamento a cerca de 1.300 PMEs agrícolas.
Com os recursos da CII, os clientes da empresa têm acesso a crédito
em condições competitivas para comprar insumos da Ciabay.

Corporación Financiera de Occidente S.A
de C.V. SOFOL – FINOX
MÉXICO
US$ 1 milhão
A CII investiu 15 milhões de pesos mexicanos em ações preferenciais
perpétuas da Finox para apoiar uma das primeiras transições de
instituição financeira não bancária para banco de nicho no México. A
Finox oferece serviços financeiros a micro, pequenas e médias
empresas dos setores agroindustrial e manufatureiro.
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PRODUTOS PARA EMPRESAS
· Empréstimos de médio e longo prazo, em dólares, para
empresas e para o financiamento de projetos.
· Empréstimos em moeda local em determinados mercados.
· Empréstimos subordinados.
· Empréstimos A/B sindicalizados.
· Garantias parciais para empréstimos e emissões de títulos.
· Investimentos de capital e quase-capital.
· Pequenos empréstimos por meio do programa FINPYME Credit.
· Assistência técnica direta a PMEs por meio da iniciativa
FINPYME para melhorar todos os aspectos da empresa.

PRODUTOS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
· Empréstimos de médio e longo prazo.
· Empréstimos subordinados para reforçar o capital.
· Empréstimos sindicalizados com outros bancos para ampliar a
sua capacidade de financiamento.
· Garantias parciais para emissões de títulos.

PROJETOS DA CII
Sociedad Operadora de Aeropuertos
Centro Norte S.A. – Airplan
COLÔMBIA
US$ 10 milhões
A Airplan usou recursos da CII para reformar e ampliar seis aeroportos
colombianos que respondem por 15% do tráfego aéreo do país. Esse
investimento vai gerar divisas e criar oportunidades de negócio e
emprego nas pequenas e médias cidades do país.

Scotiabank Perú S.A.
PERU
US$ 40 milhões
Os recursos da CII foram usados para financiar operações de
arrendamento financeiro e factoring para pequenas e médias
empresas. Esses recursos devem apoiar mais de 400 operações.

Comohogar S.A.
EQUADOR
US$ 10 milhões
O financiamento da CII impulsionou o crescimento da Comohogar e
beneficiou uma rede de 50 PMEs fornecedoras dessa cadeia de lojas
de eletrodomésticos. Com esses investimentos, a Comohogar espera
aumentar as vendas em 50% nos próximos quatro anos.

Seawind Key Investments Ltd.
JAMAICA
US$ 8 milhões
Com recursos da CII, a Seawind diversificou as suas fontes de
financiamento de dois hotéis de alta categoria que apoiam uma
cadeia de 250 fornecedores locais. A operação contribuiu para a
sustentabilidade desse grupo hoteleiro no longo prazo.

Viluco S.A.
ARGENTINA
US$ 6,5 milhões
A Viluco recebeu recursos de longo prazo da CII para refinanciar uma
unidade industrial que produz cerca de 200.000 toneladas de
biodiesel e 720.000 toneladas de farinha de soja por ano.
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