
Corporação Interamericana de Investimentos (CII) 

Inter-American Investment Corporation (IIC) 

 

Organização / Promoters   

 

 

 
 

 

A Corporação Interamericana de Investimentos (CII), parte do Grupo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), foi criada em 1989 com a missão de promover o desenvolvimento do setor 

privado na região com enfoque nas pequenas e médias empresas. Quando, em 2015, os 

Governadores do Grupo do BID decidiram consolidar todas as operações sem garantia soberana 

(setor privado) numa só instituição, a Corporação Interamericana de Investimentos passou a ser a 

janela única para financiamento de investimentos por parte de entidades do setor privado do Grupo, 

à semelhança da Sociedade Financeira Internacional do Grupo do Banco Mundial. A nova CII expande 

assim o seu âmbito de atuação e passa a oferecer opções de financiamento estruturado, equity e 

garantias também para empresas e instituições financeiras de maior dimensão. Para cumprir este 

mandato, a sua base de capital foi reforçada em USD 2 mil milhões, a serem desembolsados nos 

próximos anos.  

 

2016 foi o ano de transição em que a Corporação incorporou uma nova equipa gerencial e novas 

prioridades estratégicas, sendo esperado que os próximos anos sejam de consolidação e 

crescimento. Atualmente, a CII conta com cerca de USD 7 mil milhões em operações ativas e 352 

clientes nos 26 países da América Latina e Caraíbas.  

 

Em 2017, o volume de aprovações da Corporação é esperado que alcance os USD 3 mil milhões, com 

a seguinte distribuição: infraestrutura (30%); instituições financeiras (23%); setor corporativo (19%); 

Programa de Facilitação e Financiamento de Comércio Externo (Trade Finance and Facilitation 

Program ou TFFP) (17%) e Produtos e Serviços (11%). 98% das operações dizem respeito a 

empréstimos e garantias enquanto apenas 2% se relacionam com participações de capital (equity).  

 

Segundo o Plano de Negócios 2017-2019, os quatro principais segmentos de negócio a desenvolver 

nos próximos anos são: projetos arrojados de infraestrutura (bold infrastructure); setor corporativo 

(com enfoque em agro-negócios, telecomunicações e tecnologia; indústria e turismo sustentável), 

construindo capacidade da Corporação neste segmento e parcerias com instituições financeiras para 

produzir impacto e alavancar produtos e serviços financeiros (num enfoque de apoio através de 

instituições financeiros versus apoio a instituições financeiras como havia sido no passado). A 

mobilização de recursos de outros investidores e co-financiamento são igualmente prioridades 

estratégicas da instituição para os próximos anos.  

 

 


