
EMPRÉSTIMOS APROVADOS POR SETOR 2019
(montante do investimento em %)

INFRAESTRUTURA
41 projetos

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11 projetos 

SOCIOAMBIENTAL
8 projetos 

INFRAESTRUTURA
84% 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
7% 

SOCIOAMBIENTAL
9% 

No FONPLATA – Banco de Desenvolvimento trabalhamos a favor da 
integração da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, de forma a 
conquistar desenvolvimento harmônico, inclusivo e sustentável.

Argentina
Financiamento de obras que contribuem 
para o desenvolvimento e a infraestrutura 
de áreas e centros de fronteira, de acessos 
a portos e de conectividade e segurança 
rodoviária e ferroviária. Apoio a programas
em áreas de produção agrícola e para 
PMEs, bem como projetos que contribuem 
para melhorar a educação, a saúde e o 
meio ambiente.

Brazil
Projetos focados no desenvolvimento de 
cidades médias e pequenas para melho-
rar a infraestrutura e a qualidade de vida 
de seus moradores, priorizando obras de 
desenvolvimento ambiental. Alguns dos 
municípios contemplados são Corumbá, 
Criciúma, Itajaí, Vila Velha, Tubarão e Pon-
ta Porã. Financiamento da construção de 
ponte em Joinville, contribuindo para a in-
tegração.

Paraguai
As obras financiadas no último quinquênio, 
no total de US$ 500 milhões, contribuem e 
potencializam a integração regional e inter-
nacional do país por meio da construção 
da malha rodoviária pavimentada e de sua 
manutenção, e incluem, também, projetos 
energéticos, de turismo e do setor financei-
ro para pequenos produtores.

Bolívia
Financiamento de projetos de manutenção 
viária, que facilita o comércio interno e in-
ternacional, reduz custos, tempos de des-
locamento e melhora a segurança. Apoio a 
projetos que melhoram a qualidade de vida 
em cidades médias, sendo 50% da mão de 
obra direta do sexo feminino. Financiamen-
to de trabalhos nas redes de água potável e 
eletricidade para populações rurais.

Uruguai
Financiamento de projeto de infraestrutu-
ra de transporte e acesso logístico à área 
portuária de Montevidéu, construção e 
melhoria de sistemas de saneamento em 
localidades da bacia do rio Santa Lucía 
(San Ramón, Fray Marcos, Casupá e Flori-
da) e apoio à manutenção de estradas em 
diferentes partes do país.

www.fonplata.org



CLASSIFICAÇÕES DE RISCO 2019

Agência Longo prazo Curto prazo Perspectiva

Standard & 
Poor’s

A- A-2 Positiva

Moody’s 
Investors 
Service

A2 Estável

RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2015 - 2019 
(em milhares de USD)

2015 2016 2017 2018 2019

Ativos 627.617 758.615 851.602 1.042.894 1.307.667

Ativo circulante 174.773 210.970 183.024 235.129 368.920

Carteira de empréstimos 447.327 539.517 657.087 792.580 920.387

Outros ativos 5.517 8.128 11.491 15.185 18.360

Passivos 10.107 25.597 35.827 89.979 279.529

Carteira de dívida - 16.000 26.000 78.750 264.708

Outros passivos 10.107 9.597 9.827 11.229 14.821

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 733.018 815.775 952.915 1.028.138

Receitas 15.337 20.478 27.504 40.372 54.419

Carteira de empréstimos 13.774 18.936 25.052 36.157 46.677

Outras receitas 1.563 1.542 2.452 4.215 7.742

Despesas 8.303 5.717 7.373 13.800 26.111

Despesas administrativas 5.381 5.593 6.799 8.389 9.481

Despesas de passivos 
financeiros

- 19 716 2.645 8.442

Provisão para perdas na carteira 
de empréstimos

2.922 105 -142 2.766 8.188

RECEITA LÍQUIDA 7.034 14.761 20.131 26.572 28.308

ESTRUTURA DO PATRIMÔNIO 2019 
(em milhares de USD)   

Conta Montante Participação

Capital pago 865.549 84,2%

Reserva geral e 
outras reservas

134.281 13,1%

Lucros acumulados 28.308 2,7%

Total 1.028.138 100%

 FONPLATA: levando o desenvolvimento
     mais perto das pessoas.

I Fortalecimento da integração regional, apoiando a construção de infraestru-
tura viária.

I Aprofundamento das comunicações, impulsionando a construção e a moder-
nização de portos.

I Promoção da qualidade de vida, investindo em educação e saúde.
I Atendimento aos direitos humanos essenciais por meio de projetos de água 

potável e saneamento.
I Melhoria no desenvolvimento urbano no que diz respeito a desafios ambien-

tais, sociais e demográficos.
I Colaboração com o desenvolvimento produtivo, agropecuário e industrial.
I Promoção de melhorias no setor energético.
I Apoio a projetos ambientais que promovem a conservação da natureza, das 

bacias hidrográficas e o controle da erosão dos solos.

I Nosso objetivo é favorecer a inserção de nossos países membros na América Latina e no mercado mundial,
     financiando estudos, projetos, programas, assistências e assessorias técnicas.

CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS 2015-2019
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