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IFC Oferta US$125 milhões em Empréstimos e Garantias para Banco
BBM para Apoiar o Agronegócio Brasileiro
São Paulo, 30 de setembro de 2014 - A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, anunciou que
oferecerá US$ 125 milhões em empréstimos e garantias para o Banco BBM SA, ampliando o acesso ao
financiamento para as médias empresas do setor de agronegócio do Brasil.
O empréstimo da IFC, totalizando US$ 100 milhões, consiste em um empréstimo de US$ 50 milhões, de
5 anos, um empréstimo sindicalizado de US$25 milhões, de 3 anos, além de um de US$25 milhões, de
5 anos, dentro do Managed Co-Lending Portfolio Program gerido pela IFC, uma nova plataforma de
sindicalização que oferece a investidores institucionais a possibilidade de participar passivamente no
portfólio sênior de empréstimos da IFC. O Banco Bradesco Europa S.A. e o Israel Discount Bank of New
York fazem parte do sindicato.
O BBM também aderiu ao Programa Global Trade Finance da IFC, com uma linha de US$ 25 milhões,
para ampliar o acesso ao financiamento ao comércio exterior para seus clientes. O Programa da IFC
apoia o comércio exterior em mercados emergentes por meio de garantias parciais ou totais para
transações individuais de comércio exterior, através de um instrumento eficaz de mitigação: a
classificação de crédito AAA da IFC.
O apoio ao crescimento e desenvolvimento do setor de agronegócio é uma das prioridades da estratégia
global da IFC, uma vez que ele desempenha um papel fundamental na redução da pobreza e da
desigualdade de renda, e na promoção de um aumento sustentável da disponibilidade de alimentos.
Agronegócio é um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira e representa uma de suas
principais vantagens competitivas, respondendo por cerca de 20% e 40% do produto interno bruto e das
exportações brasileiras, respectivamente. O setor é uma importante fonte de geração de emprego nas
áreas rurais do país, onde as oportunidades são escassas.
"A parceria que a IFC tem oferecido ao BBM nos últimos anos tem sido muito importante. O suporte da
IFC vai, agora, fortalecer a posição de mercado do BBM, nos permitindo oferecer o financiamento de
longo prazo que os clientes de agronegócio demandam", diz Cassio Von Gal, Diretor do BBM. “Estamos
contentes também com a participação do Bradesco e do Israel Discount Bank a nesta operação .”
"Este é o quarto investimento da IFC no BBM. Temos satisfação em continuar a trabalhar com o banco
para ajudar a aumentar o acesso ao financiamento para empresas de agronegócio de médio porte, com
foco nas regiões Central, Sul e Sudeste do país", diz James Smouse, Executivo responsável por
Instituições Financeiras da IFC no Brasil. "Além de apoiar um parceiro comprometido com o setor do
agronegócio no Brasil, esse financiamento também nos dá a oportunidade de contribuir para melhorar os
padrões sociais e ambientais do setor, que desempenha um papel fundamental na economia do país.”
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Sobre a IFC
IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição global de desenvolvimento voltada
exclusivamente ao setor privado. Trabalhando com empresas privadas em cerca de 100 países,
utilizamos nosso capital bem como nossa experiência e influência para ajudar a eliminar a extrema
pobreza e promover a prosperidade compartilhada. No exercício fiscal de 2014, dedicamos mais de
US$ 22 bilhões a financiamentos para melhorar a vida das pessoas em países em desenvolvimento e
enfrentar os mais prementes desafios do desenvolvimento. Para mais informações, visite www.ifc.org.
Sobre o Banco BBM
O Banco BBM é um banco brasileiro de médio porte focado em operações de crédito estruturado e
gestão de fortunas. A classificação de crédito global e local do BBM pela Moody mantém-se estável
desde 2009, e o Banco está classificado a apenas um nível do grau de investimento (Ba1) da Moody na
escala internacional. Na escala local, a classificação do Banco é Aa2.br. Ele anunciou lucro líquido de R$
17,3 milhões no primeiro semestre de 2014. Mais informações www.bancobbm.com.br.
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