
segurando investimentos 

assegurando oportunidades



MISSÃO DA MIGA

Promover o investimento 

estrangeiro direto nos países 

em desenvolvimento para apoiar 

o crescimento econômico, 

reduzir a pobreza e melhorar 

a vida das pessoas.



Quem somos

A Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), membro do 
Grupo Banco Mundial, promove o investimento estrangeiro direto nas 
economias emergentes, a fim de apoiar o crescimento econômico, reduzir 
a pobreza e melhorar a vida das pessoas. Faz isso oferecendo seguro 
contra riscos políticos a investidores e mutuantes contra perdas causadas 
por riscos não comerciais.

Os projetos apoiados pelas garantias da MIGA criam empregos; fornecem 
água, eletricidade e outra infraestrutura básica; fortalecem sistemas 
financeiros; geram receitas tributárias; transferem aptidões e know-how 
tecnológico e ajudam os países a aproveitar recursos naturais de forma 
ambientalmente sustentável. 

O pessoal diversificado da MIGA representa muitas culturas e fala muitas 
línguas. Nosso pessoal tem vasta experiência em seguro contra riscos 
políticos, com antecedentes que incluem operações bancárias e mercados 
de capital, sustentabilidade ambiental e social, financiamento de projetos 
e especialidades setoriais, bem como direito internacional e solução de 
controvérsias. 

Por números

 r Criada em 1988
 r Emitiu mais de US$ 24 bilhões em seguros contra riscos políticos
 r Apoiou cerca de 700 projetos em 100 países
 r Excelente carteira de garantias de mais de US$ 9 bilhões
 r Está presente em mais de 175 países membros 

Riscos cobertos

A MIGA ajuda investidores e financiadores oferecendo seguro a projetos 
contra perdas relacionadas com:

 r Inconversibilidade da moeda e restrição de transferências
 r Desapropriação
 r Guerra e distúrbios civis, incluindo terrorismo
 r Violação de contrato
 r Inadimplência de obrigações financeiras soberanas

 
A MIGA oferece seguro para investimentos estrangeiros diretos feitos por 
investidores provenientes de um país membro da MIGA em um país em 
desenvolvimento.



servindo investidores

apoiando economias emergentes



Nossas prioridades estratégicas 

A estratégia operacional da MIGA visa a apoiar o nosso objetivo principal 
no mercado: atrair investidores, mutuantes e seguradores privados em 
ambientes operacionais difíceis. A estratégia da MIGA enfoca áreas 
específicas nas quais podemos fazer a maior diferença:

 r Países que se qualificam a receber assistência do Fundo do 
Banco Mundial para os Mais Pobres (Associação Internacional 
de Desenvolvimento)

 r Ambientes afetados por conflitos
 r Negócios complexos em infraestrutura e indústrias extrativas, 

especialmente aqueles que envolvem financiamento de projetos, 
bem como considerações ambientais e sociais

 r Investimentos Sul-Sul (de um país em desenvolvimento em outro)

Apoio a Pmes

As pequenas e médias empresas (PMEs) geram empregos e crescimento. 
O Programa de Pequenos Investimentos (SIP) destina-se a apoiar 
o investimento em projetos relativamente pequenos que possam ter 
um grande impacto sobre o crescimento e desenvolvimento. No caso 
de investimentos inferiores a US$ 10 milhões, o SIP oferece um pacote 
padrão de coberturas de riscos que inclui inconversibilidade da moeda 
e restrição de transferências, desapropriação, guerra e distúrbios civis. 

Apoio a projetos sólidos em matéria 
de desenvolvimento em: 

agronegócio
operações bancárias

mercados de capital e financeiros
serviços financeiros

indústria manufatureira
 mineração, petróleo, gás e produtos químicos

energia
serviços

gestão de dejetos sólidos
telecomunicações

turismo
transportes

recursos hídricos e águas residuais

empenhada em 
resultados sustentáveis



levando aos clientes 
forças inigualáveis



Valor da mIGA

Como membro do Grupo Banco Mundial, a MIGA oferece uma série 
de benefícios aos investidores que procuram continuidade para seus 
projetos. Além de garantir que perdas sejam recuperadas, o nosso seguro 
também beneficia investidores e financiadores mediante o seguinte:

 r Solução de disputas — Os países membros da MIGA também são 
seus acionistas, colocando a MIGA em uma sólida posição para 
ajudar a solucionar controvérsias que possam surgir. Desde 1988, 
a MIGA já apoiou cerca de 700 projetos e pagou somente seis 
reivindicações, quatro das quais resultantes de guerra e eventos 
de distúrbios civis.

 r Pronto pagamento de reivindicações — Quando as reivindicações 
devem ser pagas, a MIGA está em condições de pagá-las 
prontamente com base em um sólido balancete e uma corrente 
estável de receita operacional. 

 r Acesso a fundos — Nossas garantias ajudam os investidores 
a obter de bancos financiamento de  projetos em termos favoráveis 
e ajudam os fundos de investimentos a levantar capital de risco. 

 r Longos prazos — A MIGA pode fornecer cobertura de seguro até 
15 anos e, em alguns casos, a 20 anos.

 r Redução de custos dos empréstimos — Os empréstimos 
garantidos pela MIGA podem ajudar a reduzir os requisitos de 
provisões para financiadores, levando assim a diminuir os custos 
de empréstimos.

 r Melhoria das transações de mercados de capital — As garantias 
da MIGA melhoram as classificações de crédito para a emissão 
de títulos mobiliários, resultando em um conjunto mais amplo de 
investidores elegíveis.

 r Mobilização da capacidade de resseguro — A MIGA pode oferecer 
apoio de garantia para projetos de qualquer tamanho, graças à sua 
competência para assegurar a capacidade de resseguro.

 r Compartilhamento de conhecimento e experiência — A MIGA 
pode ajudar os clientes a estruturar transações, a fim de reduzir 
efetivamente os riscos. Os clientes podem beneficiar-se da 
experiência, alcance global e conhecimento em profundidade de 
país em desenvolvimento da MIGA.

 r Oferecimento de perícia ambiental e social — A MIGA aplica 
um conjunto abrangente de padrões de desempenho social e 
ambiental aos projetos que apoia. Ajuda também os investidores 
e mutuantes a implementar esses padrões, demonstrando, assim, 
seu compromisso de cumprir as melhores práticas internacionais.



Formando parcerias 
para o sucesso



ABN AMRO Bank NV

ADC Management Ltd.

Bank of Nova Scotia

Calyon

Citibank 

Cobra Instalaciones y Servicios SA

Cotecna

Crédit Lyonnais

Dragados

Dubai Islamic Bank

Elecnor, SA

ING Bank

Industrial Development Corporation of South Africa

Komatsu Ltd.

Mitsubishi Corporation

Orascom Telecom Holding SA

Raiffeisen Zentralbank Österreich A.G.

Société Malienne de Promotion Hôtelière, SMPH

Sonatel

Standard Chartered Bank

Suez Environnement SAS

Société Générale SA

UniCredit Bank Austria AG

e muitas outras...

Entre os clientes 
da MIGA figuram as principais 

empresas multinacionais e PMEs 



compilação e intercâmbio 
de conhecimento e assessoria

Serviços de pesquisa e conhecimento 

O compartilhamento de conhecimento é fundamental para a missão 
da MIGA de apoiar o investimento estrangeiro direto nos mercados 
emergentes. Ele ressalta a nossa posição como líder de pensamento e 
fonte de informações pertinentes para a comunidade de seguro contra 
riscos políticos.

A agenda de pesquisa e pensamento da MIGA culminou com a publicação 
anual de World Investment and Political Risk (Investimento Mundial e Risco 
Político) que oferece informações e pesquisas oportunas para nossos 
clientes e para o público de investimentos em geral. O website corporativo 
e os portais de pesquisa da MIGA oferecem informações adicionais de 
grande utilidade para investidores e mutuantes.

Assistência técnica 

A MIGA ajuda os países a definir e implementar estratégias para 
promover o investimento por meio de serviços de assistência técnica 
administrados pelo Serviço de Consultoria sobre o Clima de Investimento 
do Grupo Banco Mundial.

Por meio desse veículo, a assistência técnica da MIGA facilita novos 
investimentos em alguns dos ambientes de negócios mais desafiantes 
do mundo.
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Para obter informações mais detalhadas sobre 
a mIGA ou solicitar uma garantia, 

favor consultar o site

www.miga.org

Ou contatar-nos por e-mail: 
migainquiry@worldbank.org

multilateral Investment Guarantee Agency 
World Bank Group 
1818 H Street, NW  

Washington, DC 20433 USA

t. +1.202.458.2538 
f. +1.202.522.2620



www.miga.org


