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COMUNICADO AO MERCADO 

IFC mobiliza quatro bancos para financiar Banco Daycoval e estimular o empreendedorismo 

feminino e pequenas e médias empresas  

 

São Paulo, 13 de outubro de 2021 — A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, liderou uma nova 

tranche de financiamento reforçando a capacidade de ampliação da carteira de crédito do Banco 

Daycoval. Com foco no empreendedorismo feminino e pequenas e médias empresas (PMEs), 

principalmente das regiões menos favorecidas do Brasil, o Banco Daycoval, um dos bancos 

brasileiros de médio porte líderes no mercado de crédito para empresas, terá acesso a mais um 

empréstimo de US$ 151 milhões (aproximadamente R$ 800 milhões).  

 

Essa segunda etapa complementará a linha inicial de US$ 384 milhões assinada em abril e composta 

por US$ 130 milhões de recursos próprios da IFC e US$ 254 milhões sindicalizados de um grupo de 

dez investidores. Para esse segundo desembolso, a IFC mobilizou quatro novos investidores, sendo 

eles bancos, uma empresa de serviços financeiros e um fundo: BNP Paribas, Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation, Cargill Financial Services International Inc e BlueOrchard Microfinance. Essa 

tranche marca a primeira participação da Cargill e do BlueOrchard no programa de empréstimo 

sindicalizado da IFC no Brasil.  

 

Nos últimos 14 anos, a IFC e o Daycoval assinaram dez projetos, que incluem financiamentos de 

longo prazo, linhas de comércio e um fundo de investimento em participações. “O Daycoval tem 

histórico relevante de mais de uma década em transações com ângulo social. Esse histórico e a 

capacidade de alocação capilarizada de recursos, de norte a sul do país dentro dos preceitos definidos 

pela IFC, são reconhecidos através de uma participação cada vez maior de credores nas nossas 

transações. Esta nova operação ressalta o forte olhar do Daycoval para as iniciativas de ESG”, relata 

Paulo Saba, Diretor de Tesouraria do Banco Daycoval.  

 

“A IFC está desempenhando seu papel de auxiliar a atração de novos players para o mercado 

brasileiro. Nesta segunda tranche de financiamento, ampliamos a base de relacionamento do Banco 

Daycoval e, ao mesmo tempo, mostramos o potencial do mercado brasileiro para grupos financeiros 

internacionais”, afirma Carlos Leiria Pinto, Gerente-geral da IFC no Brasil. 

 

“Com essa estrutura de mobilização, a IFC apoia o Banco Daycoval na expansão do mercado de 

capitais internacional para financiamentos de longo prazo. O financiamento ao empreendedorismo 

feminino e o apoio à atuação das pequenas e médias empresas foram dois fatores importantes para 

atrair o interesse desses investidores”, Sekou Calliste, Oficial de Sindicalização da IFC para 

América Latina e Caribe da IFC.  



 

Com a ampliação dessa linha de crédito, a IFC reforça sua prioridade estratégica no Brasil, focada 

em criar e preservar empregos, apoiar o empreendedorismo em regiões pouco assistidas e mobilizar 

capital privado para minimizar os impactos causados pela pandemia da COVID-19. Ao concentrar-se 

no segmento das PMEs e no empreendedorismo feminino, a IFC espera reduzir a lacuna existente 

no financiamento a esses dois importantes segmentos. 

 

Esse projeto integra o programa Banking on Women (BOW) da IFC, que apoia parceiros e instituições 

financeiras na sua estratégia de oferecer soluções sustentáveis às empresas pertencentes a 

mulheres. A iniciativa mobilizou investimentos e forneceu consultoria especializada em 165 projetos 

em 63 países. Em junho de 2021, o programa BOW tinha uma carteira de investimentos 

comprometidos de mais de US$ 3 bilhões. Como cliente participante do programa BOW, o Daycoval 

terá acesso a eventos, treinamentos e uma rede de profissionais que ajudarão o banco a fortalecer a 

oferta de produtos e serviços para esse segmento.  

 

Sobre o Banco Daycoval 

O Banco Daycoval é uma instituição financeira de mais de 50 anos no mercado especializada em 

crédito para empresas, para pessoa física (consignado e financiamento de veículos), produtos de 

câmbio (comércio exterior e remessa), gestão de recursos e investimentos. Seu reconhecimento em 

todo o País vem do seu perfil conservador de gestão e pela seriedade e competência nos negócios. 

O Banco Daycoval encerrou o primeiro semestre de 2021 com Lucro Líquido de R$ 733,3 milhões, 

com patrimônio líquido de R$ 5,2 bilhões e uma rentabilidade de 30,5%.  A Carteira de Crédito 

Ampliada fechou o semestre em R$ 40,0 bilhões, com ativos totais de R$ 53,6 bilhões. Com sede em 

São Paulo (capital), o Banco possui 2.841colaboradores distribuídos entre a matriz, 46 agências em 

todo País e mais de 200 pontos de atendimentos.  

 

Sobre a IFC 

A IFC — membro do Grupo Banco Mundial — é a maior instituição global de desenvolvimento voltada 

para o setor privado nos mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 100 países, usando nosso 

capital, conhecimentos técnicos e influência para criar mercados e oportunidades nos países em 

desenvolvimento. No exercício financeiro de 2021, a IFC alocou o valor recorde de US$ 31,5 bilhões 

para empresas privadas e instituições financeiras nos países em desenvolvimento, alavancando 

assim o poder do setor privado para erradicar a pobreza extrema e aumentar a prosperidade 

compartilhada enquanto as economias reagem aos impactos da pandemia da Covid-19. Para mais 

informações, visite www.ifc.org.  

 

Ricardo Gelbaum 

Diretor de Relações com Investidores 

 

Relações com Investidores  

Tel.: (55 11) 3138-1025 

ri@daycoval.com.br  

www.daycoval.com.br/ri 

http://www.ifc.org/

