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COMUNICADO AO MERCADO 

 

IFC empresta US$100 milhões ao Daycoval para apoiar PMEs no enfrentamento dos impactos 

da pandemia da COVID-19 

 

São Paulo, 15 de julho de 2020 — A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, está fornecendo um 

empréstimo de US$100 milhões para apoiar o Banco Daycoval, um dos bancos brasileiros de médio 

porte líderes no mercado, a aumentar o acesso ao crédito para pequenas e médias empresas (PMEs), 

incluindo empresas de propriedade de mulheres. O investimento da IFC permitirá ao Daycoval apoiar 

as PMEs na preservação de empregos e no enfrentamento dos impactos da pandemia da COVID-19. 

Isso é particularmente crítico para ajudar o Brasil a combater os impactos econômicos negativos 

causados pela pandemia da COVID-19, já que as PMEs constituem um setor crucial para a criação 

de empregos e o crescimento econômico do país. 

 

O empréstimo ao Daycoval está sendo concedido como parte da resposta global da IFC para 

combater os impactos econômicos da pandemia da COVID-19. A IFC implementou um pacote de 

financiamento acelerado de US$ 8 bilhões para seus clientes em todo o mundo para ajudar a 

preservar economias, apoiar empresas e proteger empregos. 

 

O investimento da IFC consiste em um empréstimo de um ano, renovável por até mais um ano, para 

apoiar o programa de capital de giro e empréstimos comerciais do Daycoval às PMEs que foram 

afetadas pela pandemia da COVID-19. Pelo menos 20% da linha de capital de giro será destinada a 

PMEs de propriedade de mulheres, usando recursos do Women Entrepreneurs Opportunity Facility 

(WEOF), um fundo global dedicado a ampliar o acesso de mulheres empreendedoras ao capital. 

 

“Esse investimento permitirá ao Daycoval continuar a apoiar as PMEs, incluindo aquelas pertencentes 

a mulheres, ajudando-as a enfrentar os impactos econômicos negativos causados pela pandemia”, 

afirmou Rogério Santos, executivo da IFC responsável pela área de Instituições Financeiras 

para o Brasil e o Cone Sul. “A IFC, além de apoiar seus clientes no enfrentamento dos desafios da 

pandemia, está ajudando a preservar empregos e apoiando as economias na aceleração de seu 

processo de recuperação pós-pandemia”, complementou. 

 

As PMEs desempenham um papel fundamental na economia brasileira, pois geram empregos e 

fornecem bens e serviços essenciais, promovendo o crescimento econômico e contribuindo para um 

setor privado dinâmico. De acordo com o MSME Finance Gap Database da IFC, essas empresas 

enfrentam necessidades de financiamento de mais de US$ 437 bilhões, o que impede o aumento da 



sua produtividade e limita seu crescimento. Garantir o acesso das PMEs à serviços financeiros é vital 

para diminuir essa lacuna e promover o crescimento do setor, o que é ainda mais importante em meio 

à turbulência econômica causada pela pandemia. 

 

“O Daycoval está muito satisfeito com esse novo investimento da IFC, que nos permitirá ampliar o 

alcance e melhorar a eficiência de nosso trabalho com as PMEs, incluindo as de propriedade das 

mulheres, que desempenham um papel tão relevante na economia brasileira”, afirmou Ricardo 

Gelbaum, diretor de relações com investidores do Daycoval. “Queremos apoiar a continuidade 

dos negócios dos nossos clientes durante a crise econômica causada pela pandemia”, disse também. 

 

O Daycoval é um banco de médio porte especializado em crédito para empresas, crédito consignado, 

câmbio estrangeiro e investimentos. O investimento da IFC fortalecerá a parceria de longa data com 

o Daycoval, que tem sido essencial para que a IFC alcance seus objetivos estratégicos no Brasil; 

foram oito projetos nos últimos 13 anos, que incluíram financiamentos de longo prazo, linhas de 

comércio e um fundo de investimento em participações.  

 

Nos últimos cinco exercícios fiscais, a IFC investiu mais de US$ 2,5 bilhões no setor financeiro do 

Brasil em investimentos a longo prazo, incluindo a mobilização de recursos de terceiros. No exercício 

fiscal de 2019, os investimentos a longo prazo da IFC no Brasil, abrangendo todos os setores, 

totalizaram US$ 2,5 bilhões, incluindo US$ 1,9 bilhões mobilizados de terceiros. A IFC investe no 

setor privado brasileiro desde 1957 para enfrentar os principais desafios de desenvolvimento do país, 

incluindo os de urbanização, inclusão social, competitividade, produtividade e gestão de recursos 

naturais.  

 

Charlotte Keenan, Diretora Mundial da Goldman Sachs 10,000 Women, afirmou que “o WEOF 

está empenhado em desenvolver a capacidade dos bancos locais de mitigar o impacto 

desproporcionalmente negativo da COVID-19 sobre as empresas lideradas por mulheres. Essa 

parceria inovadora nos permite apoiar a proporção de financiamento de capital de giro para as PMEs 

de propriedade de mulheres nos mercados emergentes, a fim de assegurar recursos para que tenham 

um crescimento contínuo em tempos econômicos difíceis”. O WEOF foi lançado pela IFC em 2014 

por meio de seu programa Banking on Woman e com a parceria da Goldman Sachs 10,000 Women. 

Até hoje, o WEOF já apoiou 55 mediadores financeiros em 33 países. O montante acumulado de 

investimentos é de US$ 1,83 bilhões. O fundo já beneficiou 73.000 empreendedoras por meio dos 

seus investimentos e está no caminho certo para conseguir atender 100.000 mulheres em todo o 

mundo. 

 

Sobre o Daycoval: 

O Daycoval é um banco brasileiro de médio porte especializado tanto em empréstimos para empresas como 

para pessoas físicas no segmento de varejo (consignado e financiamentos para automóveis), possuindo 

operações significativas de câmbio de moeda estrangeira. O Daycoval oferece uma grande variedade de 

produtos de crédito para empresas, incluindo empréstimos de capital de giro, compras de recebíveis, garantias 

bancárias, financiamento comercial e leasing, estando a maior parte de seus empréstimos protegidos por 

garantias de alta qualidade. É um banco de baixa alavancagem e com um sólido desempenho financeiro. 

Prestamos serviços a nossa base de clientes corporativos por meio da nossa rede de 45 filiais e 194 pontos de 

serviço de câmbio localizados em 29 cidades em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal, além de uma filial 

nas Ilhas Cayman.  



 

Sobre a IFC 

A IFC – uma organização irmã do Banco Mundial e membro do Grupo Banco Mundial – é a maior instituição de 

desenvolvimento do mundo voltada para o setor privado nos mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 

100 países em todo o mundo, usando nosso capital, conhecimentos técnicos e influência para criar mercados e 

gerar oportunidades nos países em desenvolvimento. No exercício financeiro de 2019, investimos mais de US$ 

19 bilhões em empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, alavancando o poder 

do setor privado para erradicar a pobreza extrema e aumentar a prosperidade compartilhada. Para mais 

informações, visite www.ifc.org 

 

Sobre a Goldman Sachs 10,000 Women 

A Goldman Sachs 10,000 Women é uma iniciativa para promover o crescimento econômico, oferecendo às 

empreendedoras em todo o mundo educação empresarial e administrativa e acesso a capital. A iniciativa já 

beneficiou milhares de mulheres em mais de 100 países por meio de uma rede de mais de 100 parceiros 

acadêmicos, bancários e organizações sem fins lucrativos. Em parceria com a International Finance Corporation 

(IFC), a Goldman Sachs 10,000 Women lançou o primeiro fundo financeiro mundial desse tipo em 2014, para 

permitir o acesso ao capital para mais empreendedoras. Atualmente, por meio de tecnologia, o currículo da 

10,000 Women está disponível online por meio do Coursera, dando acesso a uma educação empresarial em 

mais cantos do mundo. Para mais informações sobre os investimentos da Goldman Sachs para empresárias, 

visite https://www.goldmansachs.com/citizenship/10000women/. 
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