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BTG e Jica Anunciam US$ 200 Mi em 

Financiamentos no Brasil 

BTG e Jica Anunciam US$ 200 Mi em Financiamentos no Brasil - The Capital Advisor - Notícias, 
Artigos e Opiniões de Especialistas em Investimentos 

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta sexta-feira um 

novo acordo com a Jica, de um repasse de US$ 200 

milhões. 

 
 

Por Marcelo Heimerdinger 
Atualizado em 04/02/2022 

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta sexta-feira um novo acordo com 
a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), de um repasse de 
US$ 200 milhões, que favorecerá pequenas e médias empresas no Brasil. 

Os recursos serão utilizados para empréstimos a pequenas e médias empresas. 
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Em nota, o banco destaca que a linha de crédito, somada a outras iniciativas já 
realizadas, impulsionará as iniciativas do BTG+ business, plataforma digital de 
soluções para pequenas e médias empresas do BTG Pactual, que conta hoje 
com um portfólio de mais de R$ 14 bilhões em financiamentos. 

 

Segundo o banco, a parceria com a Jica, assim como a recente transação 
concluída com o DFC (US International Development Finance 
Corporation) em 2021, terá como meta os critérios do 2X Challenge, visando as 
PMEs lideradas por mulheres (tanto em propriedade quanto em representação 
na gestão), representação feminina na força de trabalho e produtos que 
beneficiam as mulheres, além de empreendimentos de regiões menos 
desenvolvidas economicamente no Norte e Nordeste do Brasil. 

Com essa linha, o BTG Pactual já conta com US$ 500 milhões captados e 
destinados a estas iniciativas, fortalecendo sua capacidade de oferecer 
financiamento a pequenas e médias empresas no Brasil. 

"Esta transação reforça ainda mais o comprometimento e o foco estratégico do 
BTG Pactual com o desenvolvimento social e ambiental em suas atividades, 
juntando-se às diversas iniciativas desenvolvidas desde o início de 2020 em suas 
captações a mercado, somando aproximadamente US$ 1,2 bilhão.” 

“Ao final de 2020, o Banco emitiu sua primeira nota verde de US$ 50 milhões e 
assegurou uma linha de financiamento verde de US$ 140 milhões com DEG e 
Proparco, dois dos principais organismos multilaterais europeus", aponta. 

O banco lembra ainda que em janeiro de 2021, foi a primeira instituição financeira 
brasileira a emitir um Green Bond no mercado internacional no valor de US$ 500 
milhões, sendo incluído na Green Bond Transparency Platform do BID - 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e na Nasdaq Sustainable Bond 
Network. 

Desde então, garantiu mais US$ 500 milhões em financiamentos sociais com 
Jica e DFC e ampliou suas possibilidades de captação para depósitos 
sustentáveis. 

"Dado o objetivo deste financiamento, continuamos na vanguarda dos esforços 
ESG no mercado local. Com mais de US$ 1 bilhão em recursos, sendo 500 
milhões para ajudar as PMEs brasileiras com foco no 2x Challenge, podemos 
alavancar os empresários locais em seus objetivos ambientais e sociais, 
ajudando-os em suas atividades e, consequentemente, gerando um enorme 
potencial positivo em suas comunidades", ressalta em nota Roberto Sallouti, 
CEO do BTG Pactual. 

A Jica é uma agência do governo do Japão encarregada de promover 
investimento privado com foco em desenvolvimento econômico e social de 
países em desenvolvimento. 
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Com sede em Tóquio, no Japão, possui 15 Escritórios Domésticos e 103 
Escritórios Internacionais. 

No Brasil, a Jica é responsável pela implementação da Cooperação Técnica e 
Empréstimo ODA, e atua também no apoio às Comunidades Nikkeis, Projetos 
Comunitários e Parcerias Público Privadas. 

Resultado da BTG Pactual no Terceiro Trimestre 
de 2021 

O resultado da BTG Pactual (BPAC11) no terceiro trimestre de 2021 (3t21), 
divulgado no dia 09 de novembro, registrou um lucro líquido de R$ 1,7 bilhão no 
3T21, apresentando crescimento de 74% na comparação com o 3T20. 

A receita total do Banco BTG Pactual atingiu R$ 3,8 bilhões no 3T21, 
apresentando alta de 55,0% na comparação com o 3T20. 

O Índice de Basiléia do Banco BTG em setembro de 2021, totalizou 16,1%, 
apresentando retração de -1,2 ponto percentual na comparação com junho de 
2021. 

As ações do BTG Pactual (BPAC11) acumulam queda de 1,60% na bolsa de 
valores nos últimos 7 dias e queda de 6,58% nos últimos 12 meses. 

Fonte: Estadão Conteúdo. 
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