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Visite o  
Quadro de 
Resultados 
Institucionais

Baixe a 
Estratégia 
Institucional

Para visitar o site do 
CRF, use o QR code ou 
clique em crf.iadb.org/pt

Para baixar a Estratégia 
Institucional, use o QR 
code ou consulte em iadb.
org/estrategiainstitucional

https://crf.iadb.org/pt
http://iadb.org/estrategiainstitucional
http://iadb.org/estrategiainstitucional
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Quais são os objetivos e as prioridades estratégicas do Grupo BID?

Nossos objetivos
O Grupo BID busca reduzir a pobreza e a desigualdade e obter um crescimento sustentável na 
América Latina e Caribe. 

Nossas prioridades estratégicas 
Para alcançar nossos objetivos, enfatizamos três desafios do desenvolvimento e três questões 
transversais. 

Inclusão social 
e igualdade

Igualdade de gênero e diversidade

Questões transversais  |  Desafios do desenvolvimento

Mudança do clima e 
sustentabilidade ambiental

Capacidade institucional 
e estado de direito

Produtividade e 
inovação

Integração 
econômica

Como podemos alcançar nossas prioridades estratégicas?
Para acelerar o progresso em nossas prioridades estratégicas, precisamos canalizar nossos 
esforços para as seguintes áreas:

Reforçar o processo de 
planejamento estratégico

Fortalecer a 
proposição de valor

Promover a tecnologia 
e inovação

Aumentar a 
mobilização de recursos

Fortalecer o 
entendimento da 
dimensão institucional 

Fortalecer os 
programas de conhecimento

Operacional Institucional
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Como medimos nossos avanços?

O Quadro de Resultados Institucionais (CFR por suas siglas em inglês) é a 
ferramenta de mais alto nível do Grupo BID para medir o progresso na consecução 
dos seus objetivos estratégicos. Cumpre funções importantes tanto de prestação 
de contas como de gestão do desempenho e é composto por três níveis de 
indicadores:

Nível 1. Contexto regional 
Medem o progresso da região com respeito aos três desafios e questões 
transversais da estratégia do Grupo BID.

Nível 2. Contribuições do Grupo BID para os resultados em termos de 
desenvolvimento  
Medem a magnitude das contribuições do Grupo BID para os três desafios e 
questões transversais da estratégia do Grupo. 

Nível 3. Desempenho do Grupo BID 
Avaliam o desempenho do Grupo em relação aos seus objetivos operacionais 
e institucionais.
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Prioridades Indicadores

Inclusão social 
e igualdade

1.1 Índice de pobreza absoluta (US$ 3,10 por dia, PPC) (%)

1.2 Coeficiente de Gini

1.3 Índice de Progresso Social

Produtividade 
e inovação

1.4 Taxa de crescimento do PIB por pessoa empregada (%)

1.5 Trabalhadores empregados que contribuem para a previdência social (% da população empregada)

1.6 Despesa com pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do PIB (%)

1.7 Proporção da população coberta por pelo menos uma rede de telefonia móvel 4G (%)

Integração 
econômica

1.8 Comércio intrarregional de bens (%)

1.9 Taxa de crescimento do valor do total das exportações de bens e serviços (%)

1.10 Fluxos líquidos de investimento estrangeiro direto como porcentagem do PIB (%) 

Igualdade de gênero 
e diversidade

1.11 Índice Global de Desigualdade de Gênero

Mudança do clima 
e sustentabilidade 

ambiental

1.12 Emissões de CO2 produzidas pela queima de combustíveis (toneladas) 

1.13 Área de floresta como proporção da área total (%)

1.14 Perdas econômicas anuais declaradas decorrentes de desastres naturais (US$)

Capacidade institucional 
e estado de direito

1.15 Eficácia do governo (percentil médio da ALC)

1.16 Estado de direito (percentil médio da ALC)

1.17 Controle da corrupção (percentil médio da ALC)

1.18 Voz e prestação de contas (percentil médio da ALC)

Os indicadores do nível 1 acompanham o progresso da região com respeito aos três desafios 
e questões transversais da estratégia do Grupo BID.

Nível 1. Contexto regional
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Prioridades Indicadores

Inclusão social 
e igualdade

2.1 Estudantes beneficiados por projetos educacionais

2.2 Beneficiários de serviços de saúde

2.3 Beneficiários de programas direcionados ao combate à pobreza

2.4 Domicílios com acesso melhorado a água e saneamento

2.5 Domicílios com acesso melhorado a serviços de energia

2.6 Beneficiários de iniciativas de apoio a migrantes e suas comunidades de acolhimento

Produtividade 
e inovação

2.7 Beneficiários de iniciativas de apoio ao emprego

2.8 Empregos apoiados

2.9 Micro, pequenas e médias empresas financiadas

2.10 Empresas que recebem assistência técnica

2.11 Produtores rurais com acesso melhorado a investimentos e serviços agrícolas

2.12 Beneficiários com novo acesso a pelo menos uma rede de telefonia móvel 4G (%)

Integração 
econômica

2.13 Vias construídas ou melhoradas (km)

2.14 Volume de comércio internacional apoiado (bilhões de US$)

2.15 Acordos de integração e iniciativas de cooperação regionais apoiados

Nível 2. Contribuições do Grupo BID para os resultados em termos de 
desenvolvimento
Os indicadores do Nível 2 fornecem informações sobre a magnitude das contribuições 
do Grupo BID para os três desafios e os três temas transversais da estratégia.
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Nível 2. Contribuições do Grupo BID para os resultados em termos de 
desenvolvimento (continuação)

Igualdade de gênero
e diversidade

2.16 Mulheres beneficiárias de iniciativas de empoderamento econômico

2.17 Países com quadros reforçados de políticas de igualdade de gênero e diversidade

2.18 Beneficiários designados de serviços públicos que foram adaptados para grupos diversos

Mudança do clima 
e sustentabilidade 

ambiental

2.19 Emissões evitadas (toneladas de CO2 equivalente por ano)

2.20 Beneficiários do aumento da resiliência a desastres e impactos da mudança climática

2.21 Hábitats geridos de forma sustentável usando métodos baseados em ecossistemas (hectares)

2.22 Capacidade instalada para geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis (MW)

2.23 Valor dos investimentos em infraestrutura resiliente ou com baixa emissão de carbono (US$)

Capacidade institucional 
e estado de direito

2.24 Países com política e gestão tributária e de gastos reforçadas

2.25 Funcionários públicos capacitados em segurança dos cidadãos e justiça

2.26 Órgãos com capacidade reforçada em termos de gestão e tecnologia digital

2.27 Órgãos com práticas reforçadas de transparência e integridade

Prioridades Indicadores
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3.1 Projetos que apoiam a inclusão e igualdade sociais (% de novas  
aprovações/compromissos)

BID 47%

MonitorarBID Invest 31%

BID Lab 46%

3.2 Projetos que apoiam a produtividade e a inovação (% de novas  
aprovações/compromissos) 

BID 63%

MonitorarBID Invest 79%

BID Lab 84%

3.3 Projetos que apoiam a integração econômica (% de novas aprovações/ 
compromissos) 

BID 23%

MonitorarBID Invest 23%

BID Lab 16%

3.4 Apoio a países pequenos e vulneráveis (%)

 No caso do BID e BID Invest, este indicador reflete o montante em dólares das aprovações/

compromissos; já no caso do BID Lab, este indicador reflete das operações aprovadas

BID 37% ≥ 35%

BID Invest 38% ≥ 40%

BID Lab 37% ≥ 45%

3.5 Financiamento climático nas operações do Grupo BID (% do montante  
aprovado/comprometido)

BID 25% ≥ 30%

BID Invest 26% ≥ 30%

BID Lab 28% ≥ 30%

3.6 Projetos que apoiam a mitigação e/ou adaptação à mudança climática (% de  
novas aprovações/compromissos)

BID 53% ≥ 65%

BID Invest 40% ≥ 40%

BID Lab 34% ≥ 40%

 3.6.a. Projetos que apoiam a agricultura, silvicultura, uso da terra e gestão 
                 da zona costeira (% de novas aprovações/compromissos)

BID 8% ≥ 10%

BID Invest 6% ≥ 8%

BID Lab 19% ≥ 25%

3.7 Projetos que apoiam a igualdade de gênero (% de novas aprovações/ 
compromissos)

BID 41%
≥ 70%

(meta 2023)

BID Invest 16% ≥ 25%

BID Lab 27% ≥ 60%

3.8 Projetos que apoiam a diversidade (% de novas aprovações/compromissos)

BID 7% ≥ 20%

BID Invest 0% ≥ 5%

BID Lab 8% ≥ 20%

3.9 Projetos que apoiam a capacidade institucional e o estado de direito  
(% de novas aprovações)

Grupo BID 52% ≥ 60%

3.10 Projetos alinhados com as estratégias de país (% de novas aprovações/ 
compromissos)

BID 90% ≥ 90%

BID Invest 76% ≥ 79%

BID Lab 92% ≥ 90%

3.11 Novas estratégias de país que levam em conta os compromissos oficiais do  
país relacionados ao clima (%)

Grupo BID 54%     100%

Nível 3. Desempenho do Grupo BID

Indicador Instituição Valor de 
referência

Meta
 2020-2023

Os indicadores do Nível 3 avaliam o desempenho do Grupo BID em relação aos seus objeti-
vos operacionais e institucionais. Para obter detalhes sobre linhas de base e metas, visite o  
CRF 2020-2023 aprovado.

https://iadb-comms.org/CRF2020-2023-ESP
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Indicador Instituição Valor de 
referência

Meta
 2020-2023
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to 3.12 Projetos ativos classificados como de desempenho satisfatório (%)

BID - 
empréstimos

80 % ≥ 80%

BID Invest - 
empréstimos

63 % ≥ 70%

BID Lab - 
empréstimos e 
capital 

72 % ≥ 60%

BID - 
operações de 
cooperação 
técnica

59 % ≥ 75%

3.13 Projetos concluídos com resultados em termos de desenvolvimento  
satisfatórios (%)

BID 59 % ≥ 70%

BID Invest 47 % ≥ 65%

3.14 Projetos com riscos ambientais e sociais mais elevados com classificação 
satisfatória na implementação de medidas de mitigação (%)

BID 81 %
≥ 84% 

(meta 2023)

BID Invest 91 % ≥ 90%

3.15 Projetos com risco significativo de desastres e mudança climática em que  
a análise de riscos foi aplicada para identificar ações de resiliência (%)

BID 16 %
100% 

(meta 2023)
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3.16 Financiamento direto de terceiros concedido (US$ bilhões) Grupo BID $6,0 B ≥ $9,0 B

       3.16.a Financiamento privado direto de terceiros concedido (US$ bilhões) Grupo BID $3,7 B ≥ $6,0 B

3.17 Financiamento indireto de terceiros concedido (US$ bilhões) Grupo BID $12,5 B ≥ $16,5 B

3.18 Partes interessadas que consideram o Grupo BID eficaz na promoção  
de sinergias entre os setores público e privado (%)

Grupo BID 68 %
≥75% 

(meta 2023)
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3.19 Relação custos/receita (%)
BID 37 % < 40%

BID Invest 44,1% < 60%

3.20 Relação custos/carteira (%)

BID 0,75 % < 0,8%

BID Invest 1,24 % < 1,3%

BID Lab 6,1% < 7,3%

3.21 Agências classificadoras de crédito que atribuem às entidades do Grupo BID  
a classificação tomada como meta

BID 3 3

BID Invest 3 3
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3.22 Média de downloads de publicações do Grupo BID Grupo BID 2.568
≥ 3.000 

(meta 2023)

3.23 Total de leitores dos blogs do Grupo BID Grupo BID 4,7 M
≥ 5,5 M 

(meta 2023)

3.24 Grupo BID como fonte de conhecimentos pertinentes (NPS) Grupo BID 28
≥ 38 

(meta 2023)

3.25 Grupo BID como fonte de soluções inovadoras (NPS) Grupo BID 14
≥ 27

(meta 2023)
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3.26 Emissões das instalações e frota de veículos do Grupo BID (toneladas  
de CO2 equivalente)

Grupo BID 11.200
≤ 9.600 

(meta 2023)

3.27 Porcentagem de mulheres que ocupam cargos de médio e alto escalão no  
Grupo BID

BID e BID Lab 38 %
≥ 43% 

(meta 2023)

BID Invest 33 %
≥ 38% 

(meta 2023)

3.28 Ações para promover a diversidade e a inclusão no Grupo BID Grupo BID 41 ≥ 80

3.29 Pontuação no Índice de Transparência da Ajuda BID 83
≥ 90 

(meta 2023)

Nível 3. Desempenho do Grupo BID (continuação)



1.1 Índice de pobreza absoluta (US$ 3,10 por dia, PPC) (%)
1.3 Índice de Progresso Social
2.2 Beneficiários de programas direcionados ao combate à pobreza
3.1 Projetos que apoiam a inclusão e igualdade sociais (% de novas aprovações/compromissos)

1.14 Perdas econômicas anuais declaradas decorrentes de desastres naturais (US$)
2.11 Produtores rurais com acesso melhorado a investimentos e serviços agrícolas
2.20 Beneficiários do aumento da resiliência a desastres e impactos da mudança climática
3.1 Projetos que apoiam a inclusão e igualdade sociais (% de novas aprovações/compromissos)

1.3 Índice de Progresso Social
2.2 Beneficiários de serviços de saúde
3.1 Projetos que apoiam a inclusão e igualdade sociais (% de novas aprovações/compromissos)

1.3 Índice de Progresso Social
2.1 Estudantes beneficiados por projetos educacionais
3.1 Projetos que apoiam a inclusão e igualdade sociais (% de novas aprovações/compromissos)
3.2 Projetos que apoiam a produtividade e a inovação (% de novas aprovações/compromissos) 

1.11 Índice Global de Desigualdade de Gênero
2.16 Mulheres beneficiárias de iniciativas de empoderamento econômico
2.17 Países com quadros reforçados de políticas de igualdade de gênero e diversidade
3.7 Projetos que apoiam a igualdade de gênero (% de novas aprovações/compromissos)
3.27 Porcentagem de mulheres que ocupam cargos de médio e alto escalão no Grupo BID

1.3 Índice de Progresso Social
2.4 Domicílios com acesso melhorado a água e saneamento
3.1 Projetos que apoiam a inclusão e igualdade sociais (% de novas aprovações/compromissos)

1.12 Emissões de CO2 produzidas pela queima de combustíveis (toneladas)
2.5 Domicílios com acesso melhorado a serviços de energia
2.19 Emissões evitadas (toneladas de CO2 equivalente por ano)
2.22 Capacidade instalada para geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis (MW)
3.2 Projetos que apoiam a produtividade e a inovação (% de novas aprovações/compromissos) 

1.4 Taxa de crescimento do PIB por pessoa empregada (%)
1.5 Trabalhadores empregados que contribuem para a previdência social (% da população empregada)
1.8 Comércio intrarregional de bens (%)
1.9 Taxa de crescimento do valor do total das exportações de bens e serviços (%)
1.10 Fluxos líquidos de investimento estrangeiro direto como porcentagem do PIB (%) 
2.7 Beneficiários de iniciativas de apoio ao emprego
2.8 Empregos apoiados
2.9 Micro, pequenas e médias empresas financiadas
2.10 Empresas que recebem assistência técnica
2.14 Volume de comércio internacional apoiado (bilhões de US$)
3.2 Projetos que apoiam a produtividade e a inovação (% de novas aprovações/compromissos)  
3.3 Projetos que apoiam a integração econômica (% de novas aprovações/compromissos) 

1.6 Despesa com pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do PIB (%)
1.7 Proporção da população coberta por pelo menos uma rede de telefonia móvel 4G (%)
2.9 Micro, pequenas e médias empresas financiadas
2.10 Empresas que recebem assistência técnica
2.12 Beneficiários com novo acesso a pelo menos uma rede de telefonia móvel 4G (%)
2.13 Vias construídas ou melhoradas (km)
2.23 Valor dos investimentos em infraestrutura resiliente ou com baixa emissão de carbono (US$) 
3.2 Projetos que apoiam a produtividade e a inovação (% de novas aprovações/compromissos) 
3.3 Projetos que apoiam a integração econômica (% de novas aprovações/compromissos) 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os indicadores do CRF
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1.2 Coeficiente de Gini
1.3 Índice de Progresso Social
2.16 Mulheres beneficiárias de iniciativas de empoderamento econômico
2.17 Países com quadros reforçados de políticas de igualdade de gênero e diversidade
2.18 Beneficiários designados de serviços públicos que foram adaptados para grupos diversos
3.4 Apoio a países pequenos e vulneráveis (%) 
3.7 Projetos que apoiam a igualdade de gênero (% de novas aprovações/compromissos)
3.8 Projetos que apoiam a diversidade (% de novas aprovações/compromissos)
3.28 Ações para promover a diversidade e a inclusão no Grupo BID

1.14 Perdas econômicas anuais declaradas decorrentes de desastres naturais (US$)
2.4 Domicílios com acesso melhorado a água e saneamento
2.5 Domicílios com acesso melhorado a serviços de energia
2.6 Beneficiários de iniciativas de apoio a migrantes e suas comunidades de acolhimento
2.20 Beneficiários do aumento da resiliência a desastres e impactos da mudança climática

2.19 Emissões evitadas (toneladas de CO2 equivalente por ano)

1.12 Emissões de CO2 produzidas pela queima de combustíveis (toneladas) 
1.13 Área de floresta como proporção da área total (%)
1.14 Perdas econômicas anuais declaradas decorrentes de desastres naturais (US$)
2.19 Emissões evitadas (toneladas de CO2 equivalente por ano)
2.20 Beneficiários do aumento da resiliência a desastres e impactos da mudança climática
2.22 Capacidade instalada para geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis (MW)
2.23 Valor dos investimentos em infraestrutura resiliente ou com baixa emissão de carbono (US$) 
3.5 Financiamento climático nas operações do Grupo BID (% do montante aprovado/comprometido)
3.6 Projetos que apoiam a mitigação e/ou adaptação à mudança climática (% de novas aprovações/compromissos)
3.11 Novas estratégias de país que levam em conta os compromissos oficiais do país relacionados ao clima (%)
3.26 Emissões das instalações e frota de veículos do Grupo BID (toneladas de CO2 equivalente)

2.21 Hábitats geridos de forma sustentável usando métodos baseados em ecossistemas (hectares)

1.13 Área de floresta como proporção da área total (%) 
2.21 Hábitats geridos de forma sustentável usando métodos baseados em ecossistemas (hectares) 

1.3 Índice de Progresso Social
1.15 Eficácia do governo (percentil médio da ALC)
1.16 Estado de direito (percentil médio da ALC) 
1.17 Controle da corrupção (percentil médio da ALC)
1.18  Voz e prestação de contas (percentil médio da ALC)
2.24 Países com política e gestão tributária e de gastos reforçadas
2.25 Funcionários públicos capacitados em segurança dos cidadãos e justiça
2.26 Órgãos com capacidade reforçada em termos de gestão e tecnologia digital
2.27 Órgãos com práticas reforçadas de transparência e integridade
3.9 Projetos que apoiam a capacidade institucional e o estado de direito (% de novas aprovações)
3.29 Pontuação no Índice de Transparência da Ajuda

1.7 Proporção da população coberta por pelo menos uma rede de telefonia móvel 4G (%)
1.8 Comércio intrarregional de bens (%)
1.9 Taxa de crescimento do valor do total das exportações de bens e serviços (%)
1.10 Fluxos líquidos de investimento estrangeiro direto como porcentagem do PIB (%) 
2.10 Empresas que recebem assistência técnica
2.12 Beneficiários com novo acesso a pelo menos uma rede de telefonia móvel 4G (%)
2.15 Acordos de integração e iniciativas de cooperação regionais apoiados
2.24 Países com política e gestão tributária e de gastos reforçadas
3.10 Projetos alinhados com as estratégias de país (% de novas aprovações/compromissos)
3.16 Financiamento direto de terceiros concedido (US$ bilhões)
3.16.a Financiamento privado direto de terceiros concedido (US$ bilhões)
3.17 Financiamento indireto de terceiros concedido (US$ bilhões)
3.18 Partes interessadas que consideram o Grupo BID eficaz na promoção de sinergias entre os setores 
público e privado (%)
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