
GTSF – financiamento para fornecedores do comércio 

global 

Nome Global Trade Supplier Finance Program (GTSF) 

Objetivo 

 Atuar junto com empresas líderes para aliviar pontos na cadeia de 

valor, assegurando a inclusividade e a sustentabilidade; e 

 Auxiliar pequenas e médias empresas em sua gestão de capital de giro 

e na aplicação prática de financiamentos. 

Público-alvo Pequenas e médias empresas 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Fornecedores da indústria manufatureira e varejista 

Justificativa 

Desde 2005, a Corporação Financeira Internacional (IFC – Internacional 
Financial Corporation) implementa o Programa de Financiamento do 

Comércio Global (GTFP – Global Trade Finance Program).  

O Programa oferece garantias e liquidez para fluxos comerciais por meio 

de rede global de mais de 500 bancos parceiros, auxiliando países pobres 
a ingressarem no sistema de comércio global.  

A IFC identificou que o processo de consolidação das cadeias de valor 
tem excluído a participação de países emergentes ou os deixa com 

poucas oportunidades e para isso desenvolveu projeto a fim de assisti-los 

no processo de posicionamento dentre destas cadeias em uma economia 
dinâmica. 

As empresas de países emergentes exportam anualmente cerca de 400 
bilhões de dólares aos EUA, Europa Ocidental e Japão. Todavia, estima-

se que apenas 10% dessas exportadoras tenham acesso a financiamento 

da cadeia de fornecimento.  

Por um lado, a maior parte dos bancos comerciais de países emergentes 

não tem ou oferecem carteira limitada de produtos financeiros 
desenhados para fornecedores e exportadores, especialmente quando 

pequenos negócios, sem estarem respaldados por carta de crédito.  

Por outro, bancos globais que oferecem esses serviços tem pouca 
experiência em mercados emergente. Ademais, as instituições têm 

dificuldade para alcançar grande número de pequenas e medias 
empresas fornecedoras ou habilitadas para tanto. 

Contexto geográfico Programa internacional, atuação em seis países emergentes. 

Ano de 

implementação 
2010 



Descrição das 

atividades e serviços 

realizados 

Com a criação do Departamento de Comércio de Cadeia de 

Fornecimento, a Corporação Financeira Internacional (IFC, acrônimo para 

Internacional Financial Corporation) passa a integrar o financiamento a 
cadeia de valor a outras iniciativas de facilitação do comércio, a fim de 

lidar com falhas na disponibilidade de capital de giro em mercados 
emergentes.  

A prática combina investimento e aconselhamento para fornecer 

financiamento de curto prazo a pequenas e médias empresas em países 
emergentes para venderem para grandes empresas internacionais. 

O financiamento é concedido pós embarque, baseado no aceite de 
recebimentos por grandes compradores selecionados aprovados pela IFC, 

que atuam em indústrias que buscam bens em mercados emergentes.   

A IFC dá liquidez à cadeia de fornecimento ao assumir risco de crédito do 
comprador, atuando por meio de parcerias com bancos e plataformas 

financeiras independentes. 

Isso permite aos fornecedores melhorar seu capital de giro ao converter 
recebíveis de vendas em dinheiro imediato e acessar financiamento de 
baixo custo.  

O financiamento de fornecedores permite que pequenos negócios 

fornecedores em países emergentes abram contas de transação a taxas 
competitivas sem requerimentos de garantias, tornando-os mais atrativos 

a compradores globais. 

A IFC também fornece apoio aos fornecedores no processo de despacho 
e treinamentos para garantir que o programa maximize a inclusão 
financeira de pequenas e medias empresas. Os fornecedores 

participantes são avaliados de acordo com os padrões de desempenho 

ambiental e social da IFC. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

Impacto de desenvolvimento antecipado: 

 Aumento direto do acesso a financiamento para exportação em 

países emergentes e complementar a disponibilidade de crédito por 
meio de bancos locais com foco no desenvolvimento econômico; 

 Redução do custo de financiamento da cadeia de fornecimento 
que permita melhor posição competitiva das pequenas e 
médias empresas, além de melhorar a transparência e o perfil 
de risco das transações de pagamento a compradores; 

 Aumento das vendas de fornecedores para os grandes 
compradores do programa mas também para outras 
empresas, e, assim, aumentar o nível de emprego dos 
fornecedores; 

Alguns resultados alcançados: 

 Desembolso de 880 milhões de dólares em 11 meses de operação; 

 Mais de 18 mil invoices financiados, valor médio inferior a 50 mil 



dólares; e 

 Mais de 700 fornecedores apoiados em 6 países, sendo 85% deles 

pequenas e médias empresas. 

Instituição Executora 

Nome Corporação Financeira Internacional (IFC) 

País Organização internacional com sede nos EUA 

Setor 

Instituição do Grupo Banco Mundial que busca estimular empresas e 
instituições financeiras em países emergentes a criarem empregos, gerar 

receitas com o pagamento de impostos, melhorar sua governança 

corporativa e desempenho ambiental, bem como contribuir para o 
desenvolvimento de suas comunidades locais.  

A IFC atua sem competir com soluções do mercado pré-existentes que 
possam estar disponíveis a custo razoável. Seu engajamento é motivado 

para permitir transações comerciais viáveis que deixam de ocorrer devido 

ao fornecimento inadequado de serviços financeiros. 

Clientes Setor privado em países desenvolvidos 

Tamanho 

 184 países membros, responsável por um terço do financiamento 

fornecido por instituições de desenvolvimento financeiro para o setor 

privado. 

 Contribui com cerca de 2 bilhões de dólares para o fundo do Banco 

Mundial para os países mais pobres. 

 Atua em conjunto com mais de 750 instituições financeiras. 

Instituições Parceiras 

Nome 
Grandes empresas internacionais, bancos e plataformas financiadoras 
independentes. 

Setor 
Empresas compradoras que buscam bens produzidos por países 

emergentes e instituições financeiras. 

Papel 

Os parceiros viabilizam canal de acesso da IFC com público alvo da 
prática, as pequenas e médias empresas fornecedoras, além de 

construção de estrutura de governança de cadeias de valor mais 
inclusivas e sustentáveis. 

Exemplos de parceiros: PrimeRevenue; BNP Paribas; TradeCard; e Citi. 



Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Tal prática já nasce com natureza internacional, o que facilita sua 
replicação em outros países. Ainda assim, em cada país alvo, é 

necessário considerar a variação de fatores, tais como: 

 A definição e a segmentação das pequenas e médias empresas nos 
países de implementação da prática; 

 A habilidade da instituição executora de articular redes de parceiros 

(tanto de grandes empresas como de instituições financeiras) em cada 
país; 

 A capacidade institucional dos parceiros e prévia existência de 

programas de encadeamento produtivo em nível nacional e 

experiência das pequenas como fornecedoras de grandes empresas; 

Conclusão 

O programa é uma prática que, por meio de instrumentos financeiros 
fomenta a participação de pequenos negócios como fornecedores de 

grandes empresas internacionais e sua maior integração no comércio 
global – desafios estes comuns aos mercados emergentes. 

 

 


