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CARTA DE APRESENTAÇÃO
Conforme estabelecem os regulamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Diretoria Executiva 
submete à Assembleia de Governadores o Relatório Anual do Banco referente a 2017. O relatório consiste em 
um volume intitulado “Resenha do Ano”, que discorre sobre as operações do Banco em 2017 (empréstimos, 
garantias e financiamentos não reembolsáveis). Um segundo volume, disponível em inglês e espanhol, contém o 
conjunto completo das demonstrações financeiras dos recursos do Banco.

28 de março de 2019

Capital Ordinário
(Em milhões de dólares dos EUA) 2018 2017 2016 2015 2014
Destaques operacionais

Aprovações de empréstimos e garantiasa $14.250 $13.003  $10.803  $ 10.404  $ 12.652
Parcela a desembolsar de empréstimos aprovados  32.079  31.264  30.007  30.711  31.601 
Desembolsos de empréstimos  11.304  10.250  9.600  9.719  9.423 
Amortizações de empréstimos  6.828  7.748  6.023  5.132  5.213 

Dados do balanço patrimonial
Caixa e investimentos, líquido, depois dos swaps $32.704 $33.600 $27.750 $27.969 $27.458 
Saldo de empréstimos  93.377  89.082  81.952  78.745  74.585 
Total do ativo  129.459  126.240  113.325  111.116  106.277 
Saldo de captações, depois dos swaps  92.491  89.632  82.641  80.464  76.664 
Patrimônio líquido  32.929  32.247  26.460  25.253  23.697 

Dados da demonstração do resultado
Lucro de empréstimos, depois dos swaps $ 3.057 $ 2.535 $ 2.365 $ 1.946 $ 1.741
Lucro de investimentos  825  488  321  60  114 
Despesas de captação, depois dos swaps  2.255  1.223  797  409  398 
Resultado operacionalb  752  902  946 692 592

Relação
Relaçãoc entre dívida totald e patrimônio líquidoe  2,9  2,9  3,2  3,3  3,3 

Fundo para Operações Especiais
(Em milhões de dólares dos EUA) 2018f 2017f 2016 2015 2014

Destaques operacionais
Aprovações de empréstimos $ 0 $    0 $ 247 $ 282 $ 300
Desembolsos de empréstimos —  —  190  310 302
Amortizações de empréstimos —  —  184  184 187

Dados do balanço patrimonial
Caixa e investimento $ 0 $    0 $ 822 841 $   977
Saldo de empréstimos, líquido —  —  4.510  4.502  4.418 
Parcela a desembolsar de empréstimos aprovados —  —  782  726  761 
Total do ativo —  —  5.420  5.408  5.420 
Saldo do Fundo —  —  5.160  5.113  5.089 

Dados da demonstração do resultado
Lucro de empréstimos $ 0 $    0 $ 60 $ 61 $ 62
Receitas de cooperação técnica —  —  5  6  8 
Transferências da reserva geral — — — — —
Lucro líquido —  —  43  22  23 

a Não inclui garantias concedidas no âmbito do Programa de Facilitação do Financiamento ao Comércio, participações em empréstimos sem garantia 
soberana nem contratos de exposição e câmbio.

b Em 1° de janeiro de 2018, o Banco adotou uma nova norma contábil (ASU) e, como resultado, os outros componentes dos custos líquidos de benefícios 
de pensão tiveram de ser apresentados separadamente do componente de custo de serviço e fora do resultado operacional. Os valores relacionados de 
anos anteriores foram ajustados para compatibilizá-los à apresentação de 2018.

c Em 2017, o Banco implementou um limite de alavancagem não baseado em risco, mas na relação entre dívida total e patrimônio líquido, que complementa 
a atual restrição de capital baseada em risco.

d Captações (depois dos swaps) e exposição a garantias.
e “Patrimônio Líquido Total” é definido como Capital integralizado e Capital integralizado adicional, excluindo-se Subscrições de capital a receber, menos 

Valores a receber dos países membros, mais Lucros retidos, menos os saldos de caixa em moeda local dos países mutuários e Outros lucros abrangentes 
acumulados (métrica não-GAAP).

f Em 1º de janeiro de 2017, todos os ativos e passivos do FOE foram transferidos para o CO. O FOE ainda existe como conta distinta, mas sem ativos ou 
operações.



UM PARCEIRO PARA

A América Latina e o Caribe



O Grupo do BID compreende o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 

BID Invest (o nome comercial da Corporação Interamericana de Investimentos, CII) e o 

BID Lab (o nome comercial do Fundo Multilateral de Investimentos, FUMIN), um fundo 

administrado pelo BID.

O BID, o maior e mais antigo banco de desenvolvimento multilateral regional do 

mundo, é a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento 

econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe.

A missão do BID Invest é promover o desenvolvimento da América Latina e do 

Caribe por meio do setor privado. Como parte de sua missão, o BID Invest apoia o setor 

privado e empresas estatais, oferecendo financiamentos na forma de empréstimos, 

investimentos acionários e garantias. O BID Invest também forma parcerias com clientes 

para prestar serviços de assessoramento e treinamento. Para obter mais informações, 

acesse www.iic.org.

O BID Lab é o laboratório de inovação do Grupo do BID, realizando experimentos 

de alto risco destinados a testar novos modelos para engajar e inspirar o setor privado 

a fim de resolver problemas de desenvolvimento econômico na América Latina e no 

Caribe. Para obter mais informações, acesse www.bidlab.org.

Os recursos financeiros provêm de seus 48 países membros, de captações nos 

mercados financeiros e dos fundos fiduciários que administra, além de operações de 

cofinanciamento.

A classificação da dívida do BID é a mais alta que existe: AAA. O BID tem sede em 

Washington, capital dos Estados Unidos, e conta com Representações em todos os 26 

países membros da América Latina e do Caribe, além de escritórios em Madri e Tóquio. 

No final de 2018, o BID havia aprovado mais de US$ 286 bilhões em empréstimos e 

garantias, inclusive empréstimos sem garantia soberana concedidos até 2015, para 

financiar projetos com investimentos totalizando quase US$ 567 bilhões, bem como 

US$ 7,3 bilhões em financiamentos não reembolsáveis.

PAÍSES MEMBROS DO BID
Alemanha, Argentina, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 

China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslovênia, Espanha, 

Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, Itália, Jamaica, 

Japão, México, Nicarágua, Noruega, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, 

República da Coreia, República Dominicana, Suécia, Suíça, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai, 

Venezuela
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As Demonstrações Financeiras do Banco, objeto de auditoria 
independente, junto com a Discussão e Análise da Administração: 
Capital Ordinário, estão disponíveis em www.iadb.org/ar2018/fs.
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EQUADOR
O programa do Sistema de Transportes Urbanos de Quito está apoiando a construção de 22 km 
de vias férreas e 15 estações de metrô para a malha ferroviária subterrânea da capital, que está 
interligada com outros meios de transporte. Fotografia: EPMMQ.
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Mensagem  
do Presidente

Em 2018, o crescimento da economia mundial con-
tinuou desigual, com as nações avançadas e as 
economias em desenvolvimento evoluindo em 
ritmos diferentes. A América Latina e o Caribe con-
tinuaram em uma trajetória de lenta recuperação, 
crescendo 1,2%, bem abaixo do patamar de 2,2% 
previsto para 2019.

Para além da situação macroeconômica, a 
migração intra-regional ganhou cada vez mais vi-
sibilidade em 2018. A migração decorre de uma 
combinação complexa de fatores econômicos, po-
líticos, climáticos e ambientais que têm evoluído continuamente nos últimos 
anos. Muitos dos nossos países cujos cidadãos iam para outros países em gran-
des números passaram a receber um influxo de imigrantes. Nesse processo, 
demonstraram empatia e generosidade para com os seus vizinhos. Contudo, 
quando repentina e maciça, a migração pode ter consequências adversas nos 
países anfitriões.

Como resultado, vários dos países membros do BID solicitaram apoio para 
reforçar os seus sistemas de migração e investir em serviços como identi-
ficação, saúde, educação, saneamento básico e inclusão econômica para 
migrantes e as comunidades anfitriãs. O BID propôs a mobilização de recursos 
para financiar essa agenda multissetorial e mitigar o impacto no orçamento 
dos países anfitriões.

A migração é apenas uma das prioridades de política pública que estão 
evoluindo nos países da região. Por exemplo, a atualização da Estratégia Ins-
titucional do BID, que está em curso, reflete o interesse em acelerar a adoção 
de tecnologias de informação e preparar os jovens para os requisitos dos mer-
cados de trabalho de amanhã. Também reconhece a necessidade urgente de 
criar ecossistemas que alavanquem o espírito inovador e empreendedor dos 
nossos jovens, oferecendo-lhes melhor acesso a capital inicial, investidores 
anjos e assessoramento técnico.

Além disso, devemos responder à demanda que há muito existe nas nossas 
sociedades, por transparência e eficácia na gestão pública. A corrupção e a 
impunidade corroem a credibilidade das nossas instituições e a legitimidade 

EQUADOR
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das nossas democracias. Assim, promover transparência e integridade é crucial 
para incentivar a confiança pública no estado de direito e nas suas instituições, 
proteger a estabilidade econômica, intensificar o crescimento e garantir a segu-
rança dos nossos cidadãos.

Os nossos resultados em 2018 foram sólidos. O Banco aprovou 96 emprésti-
mos com garantia soberana, no valor de US$ 13,5 bilhões em financiamentos, e 
desembolsou mais de US$ 9,9 bilhões. Quanto ao setor privado e às atividades 
sem garantias soberanas, tenho a satisfação de informar que o BID Invest apro-
vou mais de US$ 4 bilhões em operações. Com aprovações totalizando mais de 
US$  17 bilhões, o Grupo do BID manteve-se como principal fonte de financia-
mento multilateral para a América Latina e o Caribe.

Isso não teria sido possível sem a dedicação de todos que estão relacionados 
ao Grupo do BID. Graças ao seu trabalho e à liderança da nossa Diretoria Exe-
cutiva, posso afirmar que a nossa evolução é favorável e que os nossos números 
são satisfatórios.

Indubitavelmente, essas realizações põem-nos em uma posição privilegiada 

para comemorar o 60° aniversário do Banco em 2019.

Luis Alberto Moreno

Presidente

Banco Interamericano de Desenvolvimento
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Os acionistas do BID — os 48 países membros — são representados pela 
Assembleia de Governadores, autoridade máxima do Banco. Os Governa-
dores delegam boa parte de seus poderes à Diretoria Executiva, cujos 14 

membros elegem ou nomeiam 
com mandatos de três anos. Os 
Diretores Executivos pelos Es-
tados Unidos e pelo Canadá 
representam apenas seus pró-
prios países; todos os outros 
representam grupos de países. 
A Diretoria Executiva também 
conta com 14 suplentes, que 
detêm poder de decisão total 
na ausência do titular. A Dire-
toria Executiva é responsável 
pelas operações do dia a dia 
do Banco. Estabelece as po-
líticas da instituição, aprova 
projetos, determina as taxas 
de juros dos empréstimos do 
Banco, autoriza captações nos 
mercados de capitais e aprova 
o orçamento administrativo da 
instituição. O trabalho da Di-
retoria Executiva é guiado por 
seu Regulamento e seu Código 
de Ética. As pautas e atas das 
reuniões da Diretoria Executiva 
e de suas comissões permanen-
tes são documentos públicos.

Diretoria  
Executiva

Primeira fila (da esquerda à direita):
Ute Heinbuch (Alemanha), Toshiyuki Yasui (Japão),  

Rosa Matilde Guerrero (Equador),  
Selwin Hart Charles (Barbados), Alicia Montalvo (Espanha), 

Federico Poli (Argentina), Gerardo Corrochano (Peru)

Segunda fila:
Marcelo Bisogno (Uruguai),  

Malcolm Geere (Reino Unido), Stefania Bazzoni (Itália),  
Eliot Pedrosa (Estados Unidos),  

Fernando de León de Alba (Panamá),  
Francisco Mayorga (Nicarágua),  

Carlos Pared (República Dominicana),  
Arthur Williams (Jamaica)

Terceira fila:
Armando León (Venezuela), Sergio Savino Portugal (Brasil), 

Marco Machicao (Bolívia), Patrick Hervé (França),  
Eric Madueño (Canadá), Guillermo Rishchynski (Canadá)
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NICARÁGUA
Um programa de estradas visa a melhorar os transportes em zonas rurais pobres, ligando-as a 
mercados e serviços sociais, além de reduzir os custos de operação de veículos e o tempo de 
deslocamento. Fotografia: Orlando Morales.



1 Em 2018, o Banco cofinanciou 117 empréstimos sem garantia soberana originados pelo BID 
Invest, no valor total de US$ 2 bilhões. Quando esse valor é adicionado aos US$ 13 bilhões em 
aprovações de empréstimos com garantia soberana, mais US$ 234 milhões em aprovações de 
empréstimos sem garantia soberana provenientes dos fundos fiduciários, o volume anual de 
aprovações do Banco totalizou US$ 15,2 bilhões em 2018.
2 Não inclui aumentos para a reformulação de projetos.
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Aprovações de empréstimos

Em 2018, o Banco aprovou 96 operações com garantia soberana com um 
valor total de financiamento de US$ 13,5 bilhões. O programa de aprovação 
de empréstimos com garantia soberana incluiu 78 projetos de investimento 
e uma garantia parcial de crédito totalizando US$  8,5 bilhões, além de 
18 projetos de apoio a políticas no valor de US$ 4,6 bilhões, assim como 
US$  100 milhões em financiamentos especiais para o desenvolvimento 
em Barbados. Além disso, o Banco aprovou US$ 250 milhões em recursos 
adicionais para um projeto de apoio ao Metrô em Quito.1

Entre os projetos de investimento destacaram-se nove operações no valor 
de US$ 1,6 bilhão na categoria de linhas de crédito condicional para proje-
tos de investimento (CCLIP) e uma operação multifásica de US$ 7 milhões. O 
Banco também aprovou uma garantia de empréstimo no valor de US$ 490 
milhões para a Argentina, como parte do seu programa mais amplo de apro-
vações de projetos de investimento.

Dos 18 projetos de apoio a políticas, houve três operações com múltiplas 
tranches no valor de US$ 412 milhões, um projeto híbrido de US$ 100 milhões 
e 14 empréstimos programáticos totalizando US$ 4,1 bilhões. Dos emprésti-
mos programáticos, 10 foram concedidos a operações em estágio inicial, no 
valor total de US$ 2,7 bilhões, e quatro foram destinados a projetos em está-
gios subsequentes, somando US$ 1,4 bilhão.

O custo total dos projetos financiados no âmbito do programa de apro-
vações de empréstimos com garantia soberana foi de US$ 14,8 bilhões. Esse 
valor inclui US$ 12,5 bilhões2 em empréstimos provenientes do Capital Ordi-
nário (CO) do Banco, quatro projetos do Fundo Não Reembolsável do BID no 
valor de US$ 423 milhões, US$ 272 milhões de fundos sob a gestão do Banco 

Sumário operacional

1

NICARÁGUA
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TOTAL 96 13.202

Aprovações de projetos em 2018 
por setor econômico1

(em milhões de dólares dos EUA)

1 Não inclui reformulações.

SETOR QUANTIDADE DE PROJETOS VALOR APROVADO

Agricultura e desenvolvimento rural 4 264

Energia 13 1.867

Meio ambiente e desastres naturais 3 177

Turismo sustentável 1 26

Transportes 10 1.822

Água e saneamento 6 1.288

Desenvolvimento urbano e habitação 7 758

SUBTOTAL 44 6.203

Mercados financeiros 7 1.540
Indústria — —
Reforma/modernização do Estado 18 2.307
Ciência e tecnologia 1 350
SUBTOTAL 26 4.197

Comércio 1 50

Integração regional 2 14

SUBTOTAL 3 64

Educação 2 145

Saúde 8 799

Investimento social 13 1.795

SUBTOTAL 23 2.739

 Infraestrutura e Meio Ambiente

 Instituições para o Desenvolvimento

 Integração e Comércio

 Setor Social



e US$  1,6 bilhão de outras fontes e contribui-
ções locais. O Banco também aprovou US$ 385 
milhões em dois empréstimos contingentes de 
emergência para desastres naturais e cinco novos 
CCLIP totalizando US$ 2,3 bilhões.

Em 2018, os empréstimos para países peque-
nos e vulneráveis (Grupos C e D)  aumentaram 
43%, de US$ 3,8 bilhões em 2017 para US$ 5,4 bi-
lhões. Como resultado, a parcela de aprovações 
para os países C e D totalizou 42% de todas as 
aprovações, representando um aumento de 8% 
em relação a 2017.

Como resultado, o Banco continuou a so-
lidificar o seu papel como principal fonte de 
financiamento multilateral para a América Latina 
e o Caribe, sobretudo em apoio aos países dos 
Grupos C e D.

Em termos de setores, o Banco aportou 35% 
dos financiamentos aprovados por meio do Setor 
de Instituições para o Desenvolvimento, 33% por 
meio do Setor de Infraestrutura e Energia, 20% por 

meio do Setor Social, 11% por meio do Setor de Mu-
dança Climática e Desenvolvimento Sustentável e 
1% por meio do Setor de Integração e Comércio.

As aprovações por setor não refletem inteira-
mente os avanços observados na promoção de 
colaborações entre setores e guichês. Em 2018, como 
resultado da aplicação continuada do conceito de 
contagem dupla e de incentivos a tais sinergias, 41% 
das operações aprovadas deveram-se a colabora-
ções entre diferentes unidades operacionais.

Em termos de grupos de atividade econô-
mica, o Banco designou 47% dos financiamentos 
aprovados para o setor de infraestrutura e meio 
ambiente, 32% para prestar apoio institucio-
nal ao desenvolvimento, 21% para programas do 
setor social e menos de 1% para programas de in-
tegração e comércio. Em termos de quantidade 
de projetos, 46% das novas operações aprova-
das deram-se no setor de infraestrutura e meio 
ambiente, que agora inclui projetos de desen-
volvimento urbano e habitação, 27% na área de 
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FIGURA I.   Aprovações e desembolsos 2014–2018
(em milhões de dólares dos EUA)
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apoio institucional ao desenvolvimento, 24% nos 
setores sociais e 3% em integração e comércio.3

Desembolsos

Os desembolsos do Banco referentes a emprés-
timos com garantia soberana somaram US$ 9,9 
bilhões em 2018, 11% acima do nível de desem-
bolso registrado em 2017.

Carteira ativa de projetos com 
garantia soberana

Em 31 de dezembro de 2018, a carteira ativa do 
Banco abrangia 600 projetos com garantia so-
berana em execução, com um saldo de US$ 31,1 
bilhões a desembolsar. Do total de recursos a 
desembolsar, 62% correspondiam ao setor de in-
fraestrutura e meio ambiente, 19% a programas 
de apoio a instituições para o desenvolvimento, 
16% a programas dos setores sociais e 3% a pro-
gramas de integração comercial e regional.

O valor da carteira de projetos aprovados pelo 
Banco com garantia soberana e em execução 
tem aumentado em virtude dos maiores níveis de 
aprovações. Em média, o volume da carteira au-
mentou 26% nos últimos cinco anos em relação ao 
quinquênio anterior. O volume médio anual subiu 
de US$ 42,4 bilhões em 2009–13 para US$ 53,4 
bilhões em 2014–18.

BID Lab

Em 2018, o Fundo Multilateral de Investimentos 
(FUMIN)  tornou-se o BID Lab, cumprindo o seu 
mandato de atuar como laboratório de inova-
ção do Grupo do BID. Com uma nova identidade 
lançada em outubro, o plano de negócios para 

2019–2021 aprovado e a evolução do seu evento 
emblemático, o Foromic, que agora enfoca a ino-
vação como meio de aumentar a inclusão, o BID 
Lab tornou-se uma plataforma para testar inova-
ções de alto risco, que possam ter um impacto 
expressivo na América Latina e no Caribe.

Em 2018, o BID Lab identificou formas inova-
doras de alavancar novos modelos de negócios 
e tecnologias e multiplicar o impacto, criando 
oportunidades para populações pobres e vulne-
ráveis, além de enfrentar desafios como inclusão 
financeira, inclusão social, produtividade e im-
pacto ambiental. O BID Lab encerrou o ano com 
a aprovação de 50 projetos totalizando US$ 68,5 
milhões, alavancando US$ 395 milhões em finan-
ciamentos de terceiros. Em 2018, 34% dos projetos 
aprovados beneficiaram países dos Grupos C e D, 
40% beneficiaram países dos Grupos A e B e 26% 
tiveram abrangência regional.

Financiamentos e cooperação técnica 
não reembolsáveis

Em 2018, o Banco geriu 66 fundos para operações 
de empréstimo e financiamento não reembolsável, 
inclusive seis Programas Estratégicos para o De-
senvolvimento financiados com Capital Ordinário, 
45 fundos fiduciários bilaterais ou multidoadores, 
14 fundos de intermediação financeira e um fundo 
antigo (o Fundo de Empreendedorismo Social).

O volume total de recursos sob a gestão do 
Banco em 2018 foi de US$ 824 milhões. No fim do 
ano, a carteira ativa de financiamentos não reem-
bolsáveis consistia em 1.570 operações, com valor 
aprovado de US$ 2 bilhões.

Cofinanciamentos e mobilização de 
recursos

Em 2018, em conformidade com a Agenda de 
Ação de Addis Ababa, a mobilização de recur-
sos financeiros tornou-se uma prioridade ainda 

3 As estimativas percentuais não incluem nenhum aumento 
decorrente de reformulações.
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maior para o Grupo do BID. O Banco criou a Uni-
dade de Mobilização de Recursos no Escritório 
de Parcerias Estratégicas, que lidera a concepção 
e exploração de instrumentos financeiros inova-
dores, inclusive financiamentos mistos, títulos de 
dívida com impacto social, garantias e financia-
mentos ecológicos.

Durante o ano, o Banco estabeleceu novos acor-
dos ou reafirmou alianças com parceiros como o 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., o Banco Euro-
peu de Investimento, os governos de Alemanha, 
Canadá, Dinamarca, França e Israel, o Instituto de 
Crédito Oficial da Espanha, a Sociedade de Fi-
nanciamento para o Desenvolvimento dos Países 
Baixos e a Sanitation and Water for All.

A criação de uma iniciativa regional para elimi-
nar a malária, em colaboração com a Fundação 
Bill and Melinda Gates, a Fundação Carlos Slim e 

o Fundo Global para o Combate à AIDS, Tuber-
culose e Malária, foi um marco no nosso trabalho 
com outras organizações. A iniciativa tem como 
objetivo eliminar a malária na República Domi-
nicana e em sete países centro-americanos. O 
financiamento, totalizando US$ 88,6 milhões, ala-
vancará um adicional de US$  100 milhões em 
financiamentos.

Mobilização de recursos. Até o fim de 2018, 
os recursos mobilizados pelo Escritório de Par-
cerias Estratégicas somaram US$ 2,98 bilhões. 
Esse total foi alcançado com 140 operações e 
o apoio de 94 parceiros ativos. Desse valor, 
mais de US$  226 milhões foram empenhados 
por meio de instrumentos não reembolsáveis 
e US$  2,757 bilhão, por meio de instrumentos 
reembolsáveis.
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HAITI
Um vasto programa está ajudando o governo do Haiti a reestruturar o seu sistema educacional, 

melhorando a qualidade da infraestrutura escolar e ampliando os financiamentos não reembolsáveis para 

cobrir custos de anuidade. Fotografia: Pablo Linde.
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QUADRO II. Cinco anos de operações, 2014–2018 (em milhões de dólares dos EUA)

2014 2015 2016 2017 2018
CAPITAL
Subscrições (encerramento do exercício)
Capital Ordinárioa 144.174 156.864 170.916 170.934 170.934 
Fundo para Operações Especiaisa 10.204 10.231 10.232 — —
Outros fundosb 6.200 6.621 6.639 7.143 7.468 
Total 160.578 173.716 187.787 178.077 178.402 
CAPTAÇÕESc

Saldo (encerramento do exercício) 74.938 77.657 79.298 87.048 88.926 
Captação anual bruta 20.928 18.789 15.584 18.868 19.524 
OPERAÇÕES
Aprovações de empréstimos e garantias (acumulado)d

Capital Ordinárioe 218.784 226.930 235.229 246.762 260.136
Fundo para Operações Especiaisj 19.558 19.571 19.781 20.030 19.871
Outros fundosi 2.866 3.229 3.384 3.666 4.070
Total 241.208 249.730 258.394 270.458 284.077 
Aprovações de empréstimos e garantias (anual)f

Capital Ordinárioe 12.652 10.404 10.803 13.003 14.250
Fundo para Operações Especiaisl 300 282 247 — —
Outros fundosi 677 388 275 347 506
Total 13.629 11.074 11.325 13.350 14.756 
Desembolsos de empréstimos (anual)f

Capital Ordinárioe 9.423 9.719 9.600 10.250 11.304 
Fundo para Operações Especiaisj 301 310 190 — —
Outros fundosi 238 182 162 329 178 
Total 9.962 10.211 9.952 10.579 11.482 
Amortizações de empréstimos (anual)f

Capital Ordinário 5.213 5.132 6.023 7.748 6.828 
Fundo para Operações Especiaisj 187 184 184 — —
Outros fundos 8 8 45 46 78 
Total 5.408 5.324 6.252 7.794 6.906 
Saldo de empréstimos
Capital Ordinário 74.585 78.745 81.952 89.082 93.377 
Fundo para Operações Especiaisj 4.418 4.502 4.510 — —
Outros fundos 534 698 806 1.096 1.185 
Total 79.537 83.945 87.268 90.178 94.562 
Aprovações de financiamentos não reembolsáveis (anual)g

Capital Ordinário 123 112 102 113 117 
Fundo para Operações Especiaisj — — — — —
Fundo Não Reembolsável do BID 214 190 20 128 424 
Outros fundos 374 200 181 193 263 
Total 711 502 303 434 804 
Fundo Multilateral de Investimentos
Aprovações de operações (anual)h  94  90  86  85  66 
ADMINISTRAÇÃO
Despesas administrativas
Total – Fundos do Bancok  688  791  696  736  844 

a Não inclui US$ 6 milhões referentes a subscrições de Capital a receber (2017 – US$ 6 milhões; 2016 – US$ 24 milhões para o CO e US$ 10 milhões para o FOE). Em 1º de 
janeiro de 2017, todos os ativos e passivos do FOE foram transferidos para o CO.
b Inclui o Fundo Multilateral de Investimentos. Não inclui fundos desativados.
c Captações de médio e longo prazo, excluídos descontos não amortizados (antes dos swaps e ajustes de marcação a mercado). Captações anuais brutas de médio e longo 
prazo ao valor nominal, antes dos swaps.
d Não inclui cancelamentos. Inclui ajustes cambiais.
e Não inclui participações em empréstimos sem garantia soberana.
f Com base nos valores originais, expressos em equivalentes em dólares dos EUA.
g Inclui financiamentos do Programa de Empreendedorismo Social, cooperações técnicas, programas especiais, projetos específicos e outros financiamentos não reembolsáveis. 
Não inclui operações do Fundo Multilateral de Investimentos, que são apresentadas em separado. 
h Inclui cooperações técnicas, empréstimos e investimentos societários. Também inclui aumentos em operações em curso.
i Não inclui o Fundo Não Reembolsável do BID. 
j Em setembro de 2016, a Assembleia de Governadores do Banco aprovou a proposta de transferir os ativos líquidos do FOE para o CO em 1º de janeiro de 2017 como parte 
da proposta de sustentação da assistência com condições favoráveis mediante a otimização do balanço patrimonial do Banco.
k Em 1° de janeiro de 2018, o Banco adotou uma nova norma contábil (ASU) e, como resultado, os outros componentes dos custos líquidos de benefícios de pensão tiveram 
de ser apresentados separadamente do componente de custo de serviço e fora do resultado operacional. Os valores relacionados de anos anteriores foram ajustados para 
compatibilizá-los à apresentação de 2018.
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PHOTO: Aditatem Nobis.

COSTA RICA
Em apoio a uma recente reforma dos currículos de matemática, esse projeto está desenvolvendo e 
testando em campo um programa pré-primário que utiliza tecnologia para melhorar a competência 
matemática. Fotografia: Kyung-Ae Susie Lim.
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Criação do Setor de Conhecimento, Inovação e 
Comunicação

Em um mundo com mudanças tecnológicas estonteantes, superabundância  
de informações gratuitas e conectividade onipresente, as organizações 
bem-sucedidas são aquelas que criam conhecimentos especializados, transformando- 
os em soluções inovadoras para problemas persistentes. Essas organizações 
também comunicam as soluções de forma a atender às necessidades específi-
cas de uma variedade de indivíduos e grupos.

As empresas e organizações que se destacam nesse aspecto — desde 
Google e Salesforce até Samsung e o Fórum Econômico Mundial — torna-
ram-se algumas das forças mais influentes da nossa era. Os métodos e as 
ferramentas que utilizam para alavancar o conhecimento, a inovação e a co-
municação têm transformado setores completos nos últimos anos, além de 
pressagiar mudanças no mundo do financiamento do desenvolvimento.

Mas, embora muitas organizações afirmem que essas capacidades fazem 
parte da sua proposta de valor, a maioria ainda não consegue administrar os 
processos relacionados a essas atividades com uma eficiência que produza 
resultados melhores. Portanto, em 21 de maio de 2018, a Diretoria Executiva 
criou o Setor de Conhecimento, Inovação e Comunicação (KIC) para integrar 
e otimizar o trabalho do Escritório de Relações Externas, o Setor de Conheci-
mento e Aprendizagem (KNL) e a Iniciativa de Economia Digital (DEI).

O KIC ajudará o Grupo do BID a identificar, criar, aplicar e disseminar 
conhecimentos de alta qualidade, desenvolvendo as respectivas aptidões 
técnicas e o know-how do pessoal e promovendo uma cultura interna de 
inovação. O KIC também aumentará o tamanho e escopo do público que 
consome os produtos de conhecimento do Banco, reforçando a sua marca 
institucional.

A consolidação dessas atividades permite que o KIC ofereça aos membros 
do Grupo do BID uma estrutura totalmente integrada de serviços, eliminando 
a duplicação e assegurando a aplicação de um conjunto uniforme de métri-
cas para avaliar os resultados. Além disso, o Grupo do BID também poderá 
alavancar os seus canais digitais para oferecer conteúdos e treinamentos 
segmentados a diversos públicos e prever as suas necessidades por meio de 
pesquisas e feedback contínuo.

Destaques por Setor

2
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Setor de Instituições para o 
Desenvolvimento (IFD)

Em 2018, o IFD deu prioridade a iniciativas destina-
das a concretizar o potencial da economia digital 
e criar instituições mais eficazes e eficientes. Com 
uma série de ações em todos os setores, o IFD 
ajudou a criar meios para melhorar a vida dos cida-
dãos e estimular o ambiente de desenvolvimento 
de negócios na América Latina e no Caribe.

Na área de inovação em serviços para os cida-
dãos, empenhamo-nos em ajudar os governos a 
melhorar a qualidade e a prestação de serviços 
públicos, aumentar a transparência e a integri-
dade pública, assim como aprimorar a segurança 
pública e o e-governo. Na área de Dados e Go-
verno Digital, a nossa carteira não só cresceu, mas 
também introduziu inovações temáticas e opera-
cionais importantes. A cibersegurança tornou-se 
um componente ainda mais crítico na concep-
ção de projetos da agenda digital, e reforçamos 
as iniciativas voltadas a simplificar o trabalho ad-
ministrativo e reduzir a burocracia.

Em resposta à demanda dos cidadãos por 
maior acesso a informações sobre os seus go-
vernos, o IFD continuou a ajudar os países a 
aumentar a transparência em assuntos públicos. 
A área de Segurança e Justiça para o Cida-
dão concentrou-se em: (i)  modernizar as forças 
policiais e aumentar o seu profissionalismo, in-
tegrando ferramentas tecnológicas e digitais; 
(ii) gerar dados com pesquisas sobre a violência 
nas famílias e prisões, além de utilizar a análise de 
big data para prevenir a criminalidade urbana; e 
(iii) produzir e disseminar conhecimentos.

Na área de gestão fiscal, as iniciativas 
concentraram-se no reforço das finanças públicas 
nacionais e subnacionais, assim como no assesso-
ramento técnico em questões de política tributária, 
gestão de receitas e qualidade dos gastos públicos. 
Entre as nossas principais atividades destacaram-se 
programas visando a: (i) reforçar e aumentar as ar-
recadações e as contribuições à previdência social; 
(ii) reforçar o investimento do setor público e pri-

vado para estimular o crescimento econômico; 
(iii)  melhorar a gestão da dívida e do passivo 
público, inclusive contingências; (iv) financiar pro-
gramas sociais que favoreçam o crescimento 
inclusivo por meio de vários instrumentos financei-
ros e não financeiros; e (v) aumentar a eficiência e 
eficácia dos gastos públicos (tanto no nível nacio-
nal como municipal).

Entre outros aspectos, essas iniciativas en-
focaram a digitalização como forma de propor 
soluções para reforçar as arrecadações com valor 
agregado, utilizando cobranças eletrônicas ou 
análises do banco de dados de contribuintes. Além 
disso, o IDF capacitou as autoridades tributárias 
com as ferramentas mais recentes de transparên-
cia fiscal para melhorar os controles tributários e 
promover o intercâmbio regional de informações.

Em conectividade, mercados e financiamento, 
concentramos a nossa atuação em ajudar os 
países que estão inovando instrumentos finan-
ceiros para maximizar a alavancagem do setor 
privado em projetos relacionados à infraestru-
tura produtiva e à mudança climática. Também 
nos empenhamos em prestar assistência na con-
cepção de programas destinados a preencher 
as lacunas na conectividade digital. Além disso, 
criamos garantias inovadoras e operações de fi-
nanciamento público-privado com instrumentos 
financeiros como linhas de crédito para investi-
mento em eficiência energética. Com recursos do 
Fundo Verde para o Clima, oferecidos a termos 
concessionais, incentivamos os bancos nacionais 
de desenvolvimento a estimular a criação de mer-
cados, assim como alavancar capitais privados e 
a competição por meio de intermediários finan-
ceiros locais e fornecedores de tecnologia verde.

Em conectividade, tecnologia e inovação, aju-
damos os países a trabalhar com a digitalização 
e inclusão de propostas regionais, como a Mode-
lagem de Informações de Construção Civil, que 
melhoram a digitalização. Também ajudamos uni-
versidades a criar centros de transferência de 
tecnologia. Na Colômbia, com a ajuda da agên-
cia de inovação Ruta N na cidade de Medellin, 
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ajudamos a desenvolver atividades comerciais 
disruptivas com fundamentação científica e ca-
pacitamos estudantes para a era digital. Também 
continuamos a apoiar pequenas e medias empre-
sas (PMEs), reforçar politics públicas inovadoras 
e desenvolver setores criativos, ecossistemas de 
inovação e plataformas de inovação social.

Setor de Infraestrutura e Energia (INE)

Em 2018, o Banco continuou a apoiar iniciativas e 
projetos de infraestrutura que ajudam a sanar as 
deficiências dos serviços básicos e apoiar a inte-
gração dos países da região.

Em infraestrutura de energia, o Banco conce-
deu empréstimos a México, República Dominicana, 
Guiana e Bolívia, em apoio a setores elétricos 
sustentáveis. O Banco utilizou empréstimos de in-
vestimento para ajudar a modernizar os sistemas de 
transmissão e distribuição de energia no Equador e 
modernizar uma usina hidrelétrica no Paraguai.

Em transportes, destinamos um volume con-
siderável de recursos para dois dos maiores 

projetos de transporte urbano da região: a pri-
meira linha do Metrô de Quito e a primeira linha 
do Metrô de Bogotá. Também utilizamos em-
préstimos programáticos para estimular reformas 
logísticas no Panamá e em Honduras.

Em água e saneamento, aprovamos financia-
mentos para despoluir o Rio Tietê em São Paulo, 
Brasil, melhorar o abastecimento de água e o 
saneamento em regiões urbanas na Bolívia e mo-
dernizar o sistema de esgotos em Ciudad del 
Plata, no Uruguai. No Haiti, financiamos dois pro-
jetos de infraestrutura de água potável e gestão 
de resíduos sólidos, salientando a gestão susten-
tável da infraestrutura.

Na área de projetos multissetoriais, estrutura-
mos uma linha de crédito para o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social do 
Brasil (BNDES), para que possa investir em pro-
jetos inovadores de iluminação pública, reduzir 
perdas físicas e comerciais de água e melho-
rar as estradas em cidades de pequeno e médio 
porte.

Também continuamos a enfatizar projetos de 
integração regional, com um empréstimo para 
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Gênero e Diversidade, Meio Ambiente e Biodiver-
sidade e Segurança Alimentar.

Entre os sucessos do CSD em 2018 destacam-se 
a inauguração de um Laboratório de Capital Na-
tural, que é um espaço para governos e empresas 
trabalharem juntos na incubação de conceitos 
que possam gerar avanços no financiamento de 
projetos de conservação, biodiversidade e ecos-
sistemas marinhos. O objetivo do laboratório é 
atrair entidades públicas e privadas para formular 
abordagens de alto risco e alta recompensa para 
proteger e preservar o capital natural. Posterior-
mente, os projetos bem-sucedidos poderão ser 
ampliados e reproduzidos utilizando várias fontes 
de financiamento. A França anunciou planos de 
contribuir € 25 milhões para financiar a primeira 
rodada de projetos. O BID solicitará contribuições 
de outros doadores para ter pelo menos cinco 
projetos em andamento até 2020.

Além disso, elaboramos e publicamos uma 
definição de infraestrutura sustentável para o 
Grupo do BID e um enfoque para a sua aplica-
ção na região no contexto de programas pilotos 
de infraestrutura sustentável. Também traba-
lhamos com Peru e Chile para estabelecer um 
quadro para a emissão de obrigações soberanas 
verdes. Aprovamos seis acordos de cooperação 
técnica voltados a criar projetos de infraestrutura 
sustentável por meio do NDC Invest, que é uma 
plataforma para ajudar os países a acessar os re-
cursos necessários para converter compromissos 
climáticos nacionais em planos concretos de in-
vestimento e projetos financiáveis. Além disso, 
apoiamos dois projetos do BID Invest por meio 
do Proadapt, uma ferramenta para avaliar o risco 
climático das carteiras de instituições financei-
ras centro-americanas. Também trabalhamos no 
desenvolvimento de diferentes estruturas de obri-
gações municipais destinadas a financiar planos 
de ação climática em cidades.

Entre outras atividades, criamos uma estraté-
gia de desenvolvimento urbano abrangente para 
melhorar a habitação em áreas vulneráveis, cons-
truir ou melhorar a habitação social para famílias 

Honduras reforçar as suas conexões elétricas com 
outros países da América Central, um empréstimo 
conjunto para a Argentina e o Uruguai moderni-
zarem a usina hidrelétrica binacional de Salto 
Grande e prestar apoio a projetos de integração 
entre Argentina e Chile no cruzamento de fron-
teira Cristo Redentor.

A iniciativa do setor extrativo, criada em 2017, 
atendeu a pedidos de ajuda de praticamente todos 
os países da região. Alguns exemplos dignos de 
nota são o apoio ao desenvolvimento territorial 
ligado à mineração na região da Patagônia, na Ar-
gentina, a ajuda na concepção e implementação 
de um quadro institucional para a produção de 
petróleo e gás na Guiana, assim como a assistên-
cia técnica para a concepção e implementação de 
direitos de exploração e produção de hidrocarbo-
netos no Panamá.

Em conformidade com o compromisso do 
Banco, de utilizar projetos para promover a 
sustentabilidade, 76% dos seus projetos de infra-
estrutura incluíram componentes ou atividades 
relacionadas a gênero e diversidade, enquanto 
que 40% das operações abrangeram financia-
mento climático (com cerca de 70% dedicados a 
mitigação, adaptação ou ambos).

Setor de Mudança Climática e 
Desenvolvimento Sustentável (CSD)

Até o fim de 2018, aproximadamente 27% da car-
teira total do Grupo do BID eram considerados 
financiamento climático, representando um au-
mento de 12% em relação ao ano anterior. Isso 
decorre parcialmente de um programa destinado 
a criar capacidade, que foi estendido às nossas 
Representações, e da integração de componen-
tes climáticos aos Desafios de Desenvolvimento 
Nacional em Barbados, Brasil, México, El Salva-
dor, Panamá e Uruguai; das Estratégias Nacionais 
para Bahamas, Chile, Equador, Honduras, Nicará-
gua, Paraguai e Barbados; e dos documentos de 
Políticas Setoriais e Quadros Setoriais referentes a 
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de baixa renda, assim como restaurar e proteger 
patrimônios culturais e áreas de valor histórico e 
cultural.

Setor Social (SCL)

Em 2018, o SCL apoiou um programa de inova-
ção que continua a priorizar o investimento em 
pessoas. Destacam-se duas operações que fize-
ram avanços expressivos nas áreas de gênero, 
diversidade e inclusão. Na Argentina, aprova-
mos o primeiro empréstimo do mundo com o 
objetivo exclusivo de alavancar a política pública 
para reduzir a disparidade de gênero. No Equa-
dor, aprovamos o primeiro empréstimo que visa 
a reformar e investir em políticas destinadas a 
melhorar a inclusão e aumentar o nível de aten-
ção dispensado a pessoas com deficiências e 
outros grupos vulneráveis. Ambas as operações 
estabelecerão precedentes para demonstrar 

como múltiplos setores podem trabalhar juntos 
para aumentar a diversidade e a equidade de 
gênero tanto nos governos como no âmbito do 
Banco.

Esse enfoque na inovação tornou-se cen-
tral na definição da agenda de transformação 
digital e gestão ética da tecnologia, que foi inte-
grada a vários empréstimos e financiamentos não 
reembolsáveis, assim como à produção de co-
nhecimentos nessas operações. Isso nos permitiu 
ampliar o apoio a países que estão tentando au-
mentar o seu acesso a novas tecnologias e aos 
conhecimentos necessários para modernizar os 
serviços sociais dos quais uma população cada 
vez mais digitalizada precisa para prosperar na 
Quarta Revolução Industrial.

Em 2018, aprovamos 69 operações centradas 
principalmente em quatro áreas; (i)  desenvolvi-
mento e interoperabilidade de plataformas digitais 
públicas; (ii)  promoção da inclusão produtiva de 
pessoas com deficiências; (iii)  incorporação de 
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conceitos e aplicações de ciências comportamen-
tais no setor social; (iv)  utilização de tecnologias 
existentes para aumentar a eficiência e qualidade 
na prestação de serviços sociais.

A parcela de empréstimos aprovados e estrate-
gicamente alinhados com temas de gênero era de 
58% no início de outubro de 2018, ultrapassando 
a nossa meta institucional de 40%. Entre outros 
aspectos, os projetos abordaram o combate à vio-
lência contra a mulher, a disponibilização de espaços 
urbanos adaptados às diferentes necessidades das 
pessoas, a capacitação econômica da mulher, a 
saúde materna e a gravidez na adolescência.

Setor de Integração e Comércio (INT)

Em 2018, o INT concentrou o seu enfoque na ino-
vação tanto em operações e pesquisas como na 
promoção do envolvimento do setor privado na 
integração regional. Iniciamos um diálogo pro-
dutivo com governos e outros clientes externos 
da região para reforçar os vínculos e conceber 
operações de ponta. Por exemplo, ajudamos a 

idealizar um guichê eletrônico único para a apro-
vação de investimentos na Costa Rica. Ajudamos 
a criar uma plataforma digital para o comércio 
na América Central, que viabilizará a interopera-
bilidade de guichês comerciais únicos em toda a 
sub-região. No Cone Sul, apoiamos a integração 
entre Argentina e Uruguai, auxiliando os seto-
res de produção e turismo na região ao redor de 
Salto Grande. Também ajudamos o Uruguai a re-
forçar o seu papel como fornecedor global de 
serviços baseados em conhecimentos.

Em pesquisa, o INT empreendeu um programa 
robusto destinado a gerar e reforçar oportuni-
dades comerciais. Facilitamos estudos analíticos 
sobre comércio, integração regional e o impacto 
de novas tecnologias. Como complemento a essas 
atividades operacionais e de pesquisa, continua-
mos a apoiar uma série de iniciativas e alianças 
estratégicas com o intuito de promover a integra-
ção regional, inclusive com assistência técnica e 
institucional para a Aliança do Pacífico e a Inicia-
tiva para a Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana. Também reforçamos os vínculos 
de cooperação estratégica com instituições como 

PERU
Um empréstimo de US$ 100 milhões permitirá que a empresa de água e saneamento de Lima estenda os 

serviços para vários bairros de baixa renda, além de aumentar a sua capacidade de tratamento de águas 

residuais. Fotografia: Yael Rojas.
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a Organização Mundial das Alfândegas e a Orga-
nização Mundial do Comércio.

Para promover a participação do setor privado 
na integração econômica regional, organizamos 
fóruns empresariais de alto nível sobre comércio 
e investimento, assim como eventos destinados 
a promover exportações, atrair investimentos e 
ajudar as PMEs a crescer no cenário internacional. 
Um dos destaques de 2018 foi a III Cúpula Em-
presarial das Américas, reunida em Lima, no Peru, 
que contou com a participação de mais de 1.000 
líderes empresariais das empresas mais impor-
tantes da região, 12 chefes de estado e governo, 
delegações oficiais de 24 países e representantes 
de 11 organizações internacionais.

Também continuamos a apoiar a ConnectA-
mericas, uma plataforma digital de rede social 
que ajuda as empresas, sobretudo PMEs, a ex-
pandir para mercados internacionais. No fim 
de 2018, a plataforma tinha mais de 220.000 
membros empresariais cadastrados e mais de 
3,4 milhões de usuários distintos de 220 países 
e territórios. A ConnectAmericas tem adminis-
trado e distribuído mais de 3.000 anúncios de 
compras, além de apoiar diferentes tipos de em-
préstimos do Banco, especialmente na utilização 
de mineração de dados durante os estágios de 
concepção e elaboração. Além disso, delineou 
e realizou pesquisas, aplicou análises e criou 
visualizações para interrelacionar dados. Os 
resultados da plataforma inspiraram a Comis-
são Europeia, por meio da RedAInvest.com, e o 
Banco Africano de Desenvolvimento, por meio 
da AIFPlatform, a criar plataformas interconec-
tadas com a ConnectAmericas.

Atividades transversais

Parcerias público-privadas. A unidade centralizada 
prestou assistência técnica para a bem-sucedida 
implementação de parcerias público-privadas 
na Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Colôm-
bia, Equador, Peru, Costa Rica, Honduras, Trinidad 

e Tobago, em setores como transportes, eletrici-
dade, água e saneamento, saúde e educação. No 
fim de 2018, estávamos apoiando a elaboração de 
14 projetos de PPP. O Fundo Global para Infraestru-
tura ofereceu mais ajuda para financiar e realizar 
a diligência devida do Projeto de Geração Hidrelé-
trica de Cardenillo, no Equador. Além disso, o 
Banco finalizou nove Perfis Nacionais de PPP, que 
analisam o marco regulatório e a capacidade insti-
tucional dos países para implementar projetos de 
PPP. Os Departamentos Regionais do Banco rece-
beram treinamento para avaliar projetos de PPP, e 
começamos a desenvolver a versão 3.0 do nosso 
MOOC (formações on-line em massa) sobre PPPs. 
A equipe de PPP contou com o apoio do Governo 
do Japão, no âmbito da sua Iniciativa de Infraestru-
tura de Qualidade, que contribuiu US$  5 milhões 
para financiar a elaboração de projetos de PPP. O 
primeiro é um projeto de eficiência energética para 
a iluminação pública em Nova Lima, Minas Gerais, 
a ser executado conjuntamente pelo BID e a Caixa 
Econômica Federal. Após receber a assistência 
técnica do Banco para a estruturação dos seus pri-
meiros contratos de PPP, destinados à construção 
de seis corredores viários, em licitações que re-
ceberam propostas de 32 consórcios, o governo 
argentino solicitou a ajuda do BID para avaliar o 
protocolo de transparência e integridade para o fi-
nanciamento dos consórcios vencedores. A equipe 
de PPP também prestou assistência técnica para in-
tegrar as melhores práticas e normas internacionais 
de transparência ao protocolo que será aplicado 
aos contratos de financiamento dos projetos.

Integração energética. O Banco continuou a 
apoiar a consolidação do Mercado Elétrico Regio-
nal (MER) nos países do istmo centro-americano, 
assim como a sua integração energética com o 
México e a diversificação da matriz energética 
regional. Os intercâmbios regionais de energia 
continuaram a evoluir, aumentando de 2.457 GWh 
em 2017 para 2,656 GWh no terceiro trimestre de 
2018. Em abril, o Banco organizou uma reunião de 
alto nível com os ministros da energia da região, 
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o governo mexicano e o governo dos EUA para 
ajudar a solidificar o MER e a infraestrutura do 
Sistema de Interconexão Elétrica dos Países da 
América Central (SIEPAC). Fizemos avanços em 
vários estudos técnicos afins e contribuímos ele-
mentos técnicos para reforçar a interconexão do 
México com o SIEPAC e a proposta concepcional 
geral do Mercado Elétrico de México, Guatemala 
e MER. Além disso, o Banco aprovou novos finan-
ciamentos para Honduras, inclusive investimentos 
na sua iniciativa de ampliar a associação do país 
com o SIEPAC. Finalmente, continuaremos a 
apoiar a agenda de diversificação da matriz ener-
gética regional e projetos de introdução de gás 
natural na região.

Facilitação do comércio. O Banco conti-
nuou a apoiar a implementação da Estratégia 
Centro-Americana para a Facilitação do Comér-
cio e a Competitividade, com ênfase na Gestão 
Coordenada de Fronteiras (GCF). Aprovamos 
o Programa de Integração de Fronteiras do 
Panamá, que modernizará a infraestrutura e os 
equipamentos, além de otimizar os processos de 
controle fiscal e parafiscal. Além disso, iniciamos 
a segunda fase da Plataforma Digital de Comér-
cio da América Central com o apoio financeiro 
da União Europeia (€  8 milhões). A plataforma 
complementará o investimento na modernização 
de infraestrutura, equipamentos e sistemas de 
fronteira em cada país, assegurando a interopera-
bilidade dos controles e facilitando os processos 
de comércio internacional. Finalmente, aprovamos 
recursos de cooperação técnica para identificar 
investimentos em infraestrutura, equipamentos e 
software destinados a melhorar a conectividade 
fronteiriça na região.

Telecomunicações. O Banco continuou a apoiar 
a elaboração do plano de negócios e da estra-
tégia comercial da REDCA (a operadora da rede 
regional de fibra óptica) sob o patrocínio do Pro-
jeto Mesoamérica. Também realizamos estudos 
envolvendo a interconexão dos países do istmo 

centro-americano com o México e a Colômbia. 
Além disso, o BID continuou a acompanhar o 
trabalho de atualização da Agenda Digital Mesoa-
mericana, que inclui a definição de procedimentos, 
prioridades, projetos e ações estratégicas, resul-
tando em um plano de trabalho para 2019. Além 
disso, como agência executora de duas atividades 
de cooperação técnica do Fundo de Tecnologia 
e Inovação da Coreia na Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Re-
pública Dominicana, o Banco continuou a fazer 
avanços na definição de roteiros e planos de ação 
para a transição da tecnologia analógica para a 
digital.

Saúde. Em 2018, no âmbito da Iniciativa de Saúde 
Mesoamérica, fizemos avanços importantes para 
preencher as lacunas de cobertura e melhorar 
a qualidade da saúde do quintil mais pobre da 
população mesoamericana. Finalizamos as ava-
liações da segunda operação da iniciativa em 
sete dos oito países participantes e desembolsa-
mos recursos para Belize, El Salvador, Honduras 
e Nicarágua, com resultados excelentes. Além 
disso, aprovamos a terceira operação da iniciativa 
nesses quatro países e fizemos avanços no de-
senvolvimento de projetos da Iniciativa Regional 
para a Eliminação da Malária na Mesoamérica e na 
República Dominicana, com doações para Belize,  
El Salvador, Panamá e República Dominicana. O 
BID continuará a prestar assistência técnica e ope-
racional aos países, juntamente com a Organização 
Pan-Americana da Saúde, o Conselho de Minis-
tros da América Central e República Dominicana, 
a Diretoria Executiva do Projeto Mesoamérica e a 
Iniciativa Clinton para o Acesso à Saúde.

Gestão de riscos de desastre natural. O Banco 
colaborou com o Centro de Coordenação para 
a Prevenção dos Desastres Naturais na Amé-
rica Central e Centro Nacional de Prevenção de 
Desastres do México para atualizar e consolidar 
a plataforma geoespacial da Rede Mesoameri-
cana para a Gestão Integrada de Riscos. Essa 
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plataforma melhora o intercâmbio de informa-
ções, define mapas de riscos e vulnerabilidades 
e fortalece as instituições nacionais de pro-
teção civil. Ajudamos a reforçar o sistema de 
informações territoriais, organizamos reuniões 
nacionais para elaborar os diagnósticos de cada 
país e formulamos uma estratégia de comu-
nicação regional. Também ajudamos a instalar 
uma estação de monitoramento na instituição 
centro-americana, que será administrada por 
meio da plataforma regional.

Triângulo Norte. O Banco continuou a atuar 
como parceiro estratégico de El Salvador, Gua-
temala e Honduras, ajudando esses países a 
planejar, coordenar, comunicar e dar segui-
mento a ações empreendidas no âmbito do Plano 
Aliança para a Prosperidade no Triângulo Norte. 
Em 2018, criamos um mecanismo para promo-
ver o investimento público-privado em setores 
estratégicos, implementamos um programa de 
formação para oficiais consulares, criamos pro-
dutos de conhecimento que serão úteis na 
formulação de políticas públicas e ajudamos a 

estabelecer um portal on-line para distribuir in-
formações sobre o plano. O Banco é uma das 
principais fontes de financiamento para os países 
do Triângulo Norte. Em outubro de 2018, a car-
teira ativa incluía 33 operações de empréstimo 
com um total de US$  2,4 bilhões em aprova-
ções (com um saldo a desembolsar no valor 
aproximado de US$ 1,2 bilhão) e 71 cooperações 
técnicas não reembolsáveis totalizando US$  59 
milhões. Em apoio ao planejamento estratégico 
dos países, o Banco apresentou uma carteira 
de propostas de projetos necessários para mo-
dernizar os corredores de logística e consolidar 
a integração energética em âmbito regional. 
Para promover a coordenação entre os países e 
incentivar iniciativas conjuntas, o Banco organi-
zou e financiou uma reunião de grupos técnicos 
dos três países em Washington, antes da II Con-
ferência sobre Prosperidade e Segurança, onde 
analisamos os passos que podemos dar para re-
forçar a agenda do plano. Também apoiamos os 
países na concepção e criação de um portal na 
Internet, que permitirá a divulgação do plano e o 
detalhamento do seu avanço em cada país.
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Um programa de turismo sustentável ajudou a nação anglófona a promover um aumento significativo de 

visitantes em vários destinos importantes, dando um impulso muito bem-vindo à sua principal atividade 

econômica. Fotografia: Juan Carlos Espinoza.



Programa de financiamento e mitigação de 
risco para investimentos estratégicos no Triân-
gulo Norte. O Banco aprovou um programa de 
financiamento visando a promover o investimento 
público e privado em infraestrutura e setores 
estratégicos para estimular o crescimento eco-
nômico e criar oportunidades para as populações 
dos três países do Triângulo Norte. O programa 
inclui um novo quadro operacional regional com 
flexibilidade no âmbito nacional. Promove inter-
venções multissetoriais, o aporte eficiente de 
recursos público-privados, além da coordenação 
e do cofinanciamento com outros bancos multila-
terais de desenvolvimento, países e doadores. O 
programa também apoia a criação de fundos de 
infraestrutura ou outros mecanismos de investi-
mento em nível nacional. Em termos regionais, o 
programa é complementado pela plataforma do 
Plano Aliança para a Prosperidade no Triângulo 
Norte, que apoiará a utilização de fundos, a ela-
boração de projetos e a coordenação regional. 
Esperamos que o programa mobilize recursos 
privados adicionais com a criação de fundos e 
outros mecanismos de investimento.

Transparência e integridade. O Banco, ao ratifi-
car o seu compromisso com a agenda regional de 

transparência e integridade, reuniu um grupo de 
especialistas internacionais para analisar as ten-
dências mais recentes em medidas que combatem 
a corrupção e favorecem a integridade e transpa-
rência. O grupo apresentou um relatório que tem 
servido como insumo estratégico para discussões 
de políticas com os países e para a atualização da 
Estratégia Institucional 2020–2023. Os especialis-
tas reconheceram que os países fizeram avanços 
importantes nos últimos anos, como a adoção de 
medidas destinadas a assegurar mais transparên-
cia e integridade (sobretudo com a integração 
de normas internacionais). Contudo, os espe-
cialistas concordam que isso não é suficiente. O 
relatório sublinha uma série de áreas específicas 
para eventuais intervenções baseadas principal-
mente no direito de acesso a informações e na 
necessidade de implementar reformas voltadas a 
limitar os poderes discricionários das autoridades 
públicas, com regras claras e a utilização de tec-
nologia da informação. Também sugeriram que, 
em vista da paralisação de projetos de obras pú-
blicas causada pela revelação de extensos casos 
de corrupção, os governos devem realizar refor-
mas de grande escala para garantir um ambiente 
transparente para os recursos de investimento em 
infraestrutura.
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QUADRO III. Declarações de aprovações de projetos com garantia soberana (> $5 milhões)a  
(Em milhões de dólares dos EUA)

País Nome Tipo
Valor do 

BID
Argentina Fundo flexível de mitigação de risco. Programa de apoio ao financiamento de infraestrutura produtiva 

na Argentina.
FAC 490

Programa de apoio ao financiamento de infraestrutura produtiva na Argentina. GCR 10
Promoção de instrumentos de mitigação de risco e financiamento de investimentos em energia 
renovável e eficiência energética

GCR 100

Programa de ampliação da capacidade de gestão da administração federal das receitas públicas ESP 100
Programa de estímulo ao crescimento PBP 300
Segunda fase do programa para capacitar e aumentar a segurança nos acessos ao cruzamento de 
fronteira Cristo Redentor

GOM 324

Programa de apoio a políticas de igualdade de gênero PBP 200
Programa de apoio à equidade e eficácia da seguridade social na Argentina PFM 900

Bahamas Transformação digital do governo para reforçar a competitividade ESP 30
Barbados Programa de emergência macroeconômica para proteger o progresso econômico e social SDS 100
Belize Financiamento adicional para o Projeto de Reabilitação da Rodovia George Price ESP 7
Bolívia Programa de apoio ao pré-investimento para o desenvolvimento II ESP 15

Programa de gestão do turismo de patrimônio cultural GOM 26
Programa de água e saneamento para cidades de pequeno e médio porte GOM 79
Programa para fortalecer o setor elétrico PBP 52
Programa de expansão da infraestrutura de eletricidade ESP 78
Programa abrangente de gestão da água em regiões urbanas GOM 100
Programa de aumento da acessibilidade a serviços de saúde materna e neonatal na Bolívia GOM 275

Brasil Programa de reestruturação e requalificação das redes assistenciais da cidade de  
São Paulo – Avança Saúde SP

ESP 100

Programa de despoluição do Rio Tietê, estágio IV GOM 300
Programa de modernização e reforço de serviços de saúde agrícola e segurança alimentar 
(Prodefesa)

LBR
TCR

160
35

Programa de requalificação urbana e segurança cidadã (primeira fase do Plano de Ação Vitória 
Sustentável)

ESP 100

Projeto de modernização da gestão fiscal  do estado de Pernambuco – PROFISCO II-PE ESP 37
Programa de investimento em gestão de infraestrutura pública para eficiência municipal GCR 600
Projeto de modernização da gestão fiscal do estado de Mato Grosso Do Sul – PROFISCO II-MS ESP 48
Programa estadual de apoio ao desenvolvimento urbano e melhoria da infraestrutura municipal: 
Paraná Urbano III

ESP 118

Promoção e inovação do acesso a crédito de médio e longo prazo para investimentos produtivos em 
micro, pequenas e médias empresas (MPMEs)

GCR 750

Projeto de modernização da gestão fiscal do estado de São Paulo – PROFISCO II-SP ESP 87
Modernização e melhoria da qualidade das redes de atenção em saúde em Belo  
Horizonte – Betterhealth-BH

ESP 56

Colômbia Programa de aprofundamento da reforma fiscal na Colômbia II PBP 600
Programa de melhoria da conectividade e digitalização da economia PBP 350
Primeira linha do metrô de Bogotá – primeira tranche ESP 70
Apoio ao reforço da capacidade institucional da defensoria do público ESP 18

Costa Rica Programa da Rede Viária Cantonal II GOM 144
El Salvador Reforço fiscal para o crescimento inclusivo PBP 350

Financiamento da eficiência energética em pequenas e médias empresas GCR 20
(continua na página seguinte)
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QUADRO III. Declarações de aprovações de projetos com garantia soberana (> $5 milhões)a  
(Em milhões de dólares dos EUA)

País Nome Tipo
Valor do 

BID
Equador Programa de melhoria da capacidade fiscal de investimento público ESP 50

Programa de modernização e renovação do sistema energético do Equador GOM 100
Reforço de serviços de qualidade para o desenvolvimento na primeira infância ESP 50
Programa de apoio à inclusão social de pessoas com deficiências no Equador ESP 40
Reformas de serviços sociais para promover a igualdade de gênero e a igualdade para pessoas com 
deficiências no Equador

PBL 100

Financiamento de habitação de baixa renda no Equador GUA 300
Guiana Estabelecimento de um guichê eletrônico único para o comércio ESP 6

Diversificação da matriz energética e reforço institucional do Departamento de Energia (EMISDE) ESP 21
Reforço do setor de energia PBL 12

Haiti Transportes e conectividade entre departamentos GOM 225
Gestão de resíduos sólidos no norte do Haiti ESP 34
Projeto de abastecimento de água, saneamento e higiene nas zonas urbanas, periurbanas e rurais da 
grande região do norte do Haiti

GOM 125

Rede temporária de seguridade social e capacitação dos jovens GOM 40
Honduras Apoio ao programa nacional de transmissão elétrica GOM 155

Programa de coexistência cívica e melhoria de bairros GOM 60
Programa de apoio a reformas de proteção social PBP 50
Programa de melhoria da gestão e qualidade dos serviços de saúde materna e neonatal ESP 69
Programa de reforma do setor de transportes e logística de carga de Honduras PBP 90
Reforço abrangente da rede de cuidado de trauma e emergência de Tegucigalpa ESP 54

Jamaica Programa de apoio ao reforço dos sistemas de saúde para a prevenção e gestão do cuidado de 
doenças não transmissíveis

HIB 100

Desenvolvimento de aptidões para serviços globais na Jamaica ESP 15
México Programa de apoio à implementação e ao reforço da reforma do setor energético PBP 600

Programa de reforço do desenvolvimento urbano e da reforma da gestão do uso da terra PBP 600
Projeto de eficiência energética em edifícios de escritórios do governo federal ESP 30
Primeira operação no âmbito da CCLIP para financiar a rede compartilhada de telecomunicações GCR 100

Panamá Programa de integração logística aduaneira GOM 75
Apoio ao desenvolvimento da conectividade territorial das regiões central e oeste do Panamá. ESP 87
Programa de resiliência de bacias urbanas ESP 100
Apoio ao programa de reforma do setor de transportes e logística III do Panamá PBP 200
Programa de transparência e equidade do gasto em proteção social III PBP 200
Programa de apoio ao desenvolvimento produtivo por meio do capital humano ESP 20

Paraguai Promoção de investimentos do setor privado em eficiência energética no setor industrial do Paraguai GCR 20
Projeto de melhoria e expansão dos serviços de saúde animal no Paraguai ESP 15
Investimentos em finanças públicas para o desenvolvimento sustentável ESP 25
Finanças públicas para o desenvolvimento sustentável PBL 300
Programa de habitação e reabilitação para o Bañado Sur em Assunção ESP 100
Programa de apoio à agenda digital ESP 130
Projeto de melhoria do sistema nacional de alerta antecipado para eventos hidrometereológicos no 
território nacional

ESP 10

Programa de reabilitação e modernização da Usina Hidrelétrica de Acaray ESP 125

(continua na página seguinte)
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QUADRO III. Declarações de aprovações de projetos com garantia soberana (> $5 milhões)a  
(Em milhões de dólares dos EUA)

País Nome Tipo
Valor do 

BID
Peru Programa de apoio a reformas para aumentar a produtividade no Peru PBP 100

Programa de melhoria da qualidade e relevância de serviços de educação universitária e técnica 
superior no nível nacional

ESP 75

Programa para criar redes integradas de saúde GOM 125
Projetos de investimento em florestas no Peru ESP 17
Melhoria dos serviços de arrecadação tributária e aduaneira por meio da transformação digital ESP 50
Projeto de melhoria dos serviços de controle governamental para o controle eficaz, preventivo e 
facilitador da gestão pública

ESP 50

República 
Dominicana

Programa de sustentabilidade e eficiência por setor energético II

Cidade Mulher

PBP

ESP

400

20
Programa de desenvolvimento da agrossilvicultura sustentável LBR 106

GOM 44
Melhoria da educação e formação técnico-vocacional ESP 70
Programa de expansão das redes de abastecimento elétrico e redução de perdas técnicas em 
sistemas de distribuição

ESP 155

Suriname Programa de produtividade agropecuária sustentável ESP 30
Projeto de melhoria dos serviços de saúde ESP 20

Uruguai Programa financeiro para o desenvolvimento produtivo II GCR 50
Programa de melhoria de bairros III GOM 70
Programa de desenvolvimento rural produtivo II ESP 24
Programa de saneamento de Ciudad del Plata, estágio I GOM 20
Uruguai global: promoção de aptidões digitais para a internacionalização LBR 8
Programa de gestão orçamentária e financeira ESP 17

Regional Modernização do Complexo Hidrelétrico Binacional de Salto Grande ESP 80
Programa de desenvolvimento e integração da região de Salto Grande ESP 50
Fundo de Energia Sustentável (SEF) para o Caribe Oriental EXPANDIDO – (SEF EXPANDIDO) GCR 60

a Não inclui reformulações.
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QUADRO IV. Subscrições do capital e poder de voto, em 31 de dezembro de 2018 
(Em milhões de dólares dos EUA)a

Capital subscrito do Capital Ordinário % do  
número total 

de votosbPaíses membros Integralizado Exigível Capital adicionalc Total
Países membros regionais em desenvolvimento

Argentina $   672,9 $  18.742,5 $   303,3 $  19.718,7 11,354 
Bahamas   15,1   341,4   6,0  362,5 0,209 
Barbados     8,1   224,8   1,1  234,0 0,137 
Belize   9,3   189,9   4,1  203,3 0,117 
Bolívia   54,0   1.505,7   28,6  1.588,3 0,913 
Brasil   672,9   18.742,5   325,5  19.740,9 11,354 
Chile   184,8   5.147,2   94,0  5.425,9 3,119 
Colômbia   184,8   5.147,2   91,0  5.423,0 3,119 
Costa Rica   27,0   753,3   13,8  794,1 0,457 
El Salvador    27,0   751,3   12,8  791,0 0,456 
Equador   36,0   1.002,5   18,0  1.056,6 0,608 
Guatemala   34,7   951,2   19,3  1.005,2 0,577 
Guiana   10,5   264,1   4,7  279,4 0,162 
Haiti   27,0   751,3   12,9  791,2 0,456 
Honduras   27,0   753,3   15,5  795,8 0,457 
Jamaica    34,7   951,2   17,0  1.003,0 0,577 
México   432,6   12.048,4   197,4  12.678,4 7,299 
Nicarágua   27,0   751,3   14,2  792,4 0,456 
Panamá   27,0   751,3   14,9  793,1 0,456 
Paraguai   27,0   751,3   16,6  794,9 0,456 
Peru   90,1   2.508,9   47,3  2.646,3 1,521 
República Dominicana   36,1   1.005,2   20,0  1.061,3 0,610 
Suriname   7,2   143,8   3,4  154,5 0,089 
Trinidad e Tobago   26,0   712,8   12,5  751,4 0,433 
Uruguai   72,2   2.010,5   33,2  2.115,9 1,219 
Venezuela   249,3   5.568,5   171,0  5.988,8 3,403 
Total dos países membros regionais em 
desenvolvimento

 3.020,3  82.471,4  1.498,1  86.989,9  50,0

Canadá 241,7 6.598,8 184,1 7.024,6 4,001 
Estados Unidos  1.813,1 49.500,7 2.923,3 54.237,1 30,006 
Países membros extrarregionais   

Alemanha   114,5   3.126,4   127,8  3.368,7 1,896 
Áustria   9,6   263,4   11,2  284,2 0,161 
Bélgica   19,8   541,7   23,6  585,1 0,329 
China      0,2   5,0   123,9  129,1 0,004 
Coreia, República da      0,2   5,0   1,0  6,1 0,004 
Croácia      2,9   80,2   3,5  86,7 0,050 
Dinamarca      10,3   280,0   11,1  301,4 0,171 
Eslovênia     1,8   49,0   1,9  52,8 0,031 
Espanha     117,4   3.241,8   120,0  3.479,2 1,965 
Finlândia     9,6   263,4   10,6  283,6 0,161 
França      114,5   3.126,4   123,3  3.364,2 1,896 
Israel   9,5   259,7   9,1  278,3 0,158 
Itália   117,4   3.241,8   121,0  3.480,1 1,965 
Japão      302,1   8.248,8   326,6  8.877,5 5,001 
Noruega     10,3   280,0   10,9  301,1 0,171 
Países Baixos     14,6   325,6   18,6  358,9 0,200 
Portugal     3,2   89,2   4,4  96,9 0,055 
Reino Unido     58,1   1.588,0   98,6  1.744,8 0,964 
Suécia     19,7   538,3   22,7  580,7 0,327 
Suíça     28,4   776,3   36,7  841,4 0,471 
Total dos países membros extrarregionais   964,1  26.330,0 1.206,5  28.500,8  15,980 

TOTAL GERAL  $6.039,0 $164.901,0 $5.812,0 $176.752,0  100,0 
a Em virtude do arredondamento dos dados, os subtotais e o total geral podem não corresponder exatamente à soma das parcelas.
b O poder de voto de cada país membro é o mesmo na tomada de decisões referentes às operações do Capital Ordinário e do FOE. Salvo nos casos expressamente 
contemplados no Convênio Constitutivo do Banco, todas as questões são decididas pela maioria do poder de voto dos países membros.
c Não afeta o poder de voto.
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QUADRO V. Estrutura salarial – funcionários internacionais (em 31 de dezembro de 2018)  
(Em dólares dos EUA)

Grau Funções representativas
Piso  

salarial
Teto  

salarial
Pessoal  

no grau (%)
Salário 
médio

Benefícios 
médios 

orçamentadosa

P Presidenteb  473.934 0,1%  473.934  199.052,28 
E2 Vice-Presidente  300.100  405.100 0,2%  384.870  161.645,54 
E3 Gerente Geral  274.500  398.400 0,7%  342.152  143.703,84 
E4 Chefe de Escritório Independente  236.700  355.700 0,8%  298.376  125.318,07 
E5 Gerente de Setor  210.400  315.900 0,9%  256.510  107.734,38 
R Representante no País  183.700  283.900 1,5%  218.954  91.960,69 
1 Chefe de Divisão – Líder Técnico 

Principal/Assessor Principal
 183.700  283.900 4,4%  226.875  95.287,58 

2 Chefe de Unidade – Especialista 
Principal/Assessor Sênior

 162.700  251.700 9,2%  191.735  80.528,67 

3 Especialista Líder/Assessor  137.800  220.500 16,8%  158.635  66.626,68 
4 Especialista Sênior  121.300  194.000 21,7%  132.475  55.639,68 
5 Especialista  110.500  165.800 19,0%  116.182  48.796,24 
6 Associado Sênior  98.200  147.200 7,4%  102.701  43.134,57 
7 Associado  87.200  130.800 4,7%  94.888  39.853,15 
8 Analista Sênior – Coordenador 

Administrativo Sênior
 76.600  114.700 5,2%  85.142  35.759,61 

9 Analista – Coordenador Administrativo  67.700  101.300 4,2%  76.518  32.137,71 
10 Assistente Sênior  54.500  87.100 2,6%  66.887  28.092,56 
11 Assistente  47.500  76.000 0,3%  50.251  21.105,42 

a Representa o valor médio orçamentado por grau, incluindo plano de saúde, seguro de vida e incapacitação, benefícios acumulados de rescisão de vínculo 
empregatício e outros benefícios não salariais.
b O salário do Presidente não inclui Subsídio Executivo no valor de US$ 84.819.

QUADRO VI. Despesas administrativas consolidadas (em milhões de dólares dos EUA)

Categoria  2016 Efetivo 2017 Efetivo 2018 Efetivo
Assembleia de Governadores  $    3,2  $    4,0  $    4,0 
Diretoria Executiva  21,3  21,6  21,3 
Escritório de Avaliação  8,2  6,9  6,9 
Mecanismo de Consulta e Investigação Independente  2,1  2,3  2,1 
Tribunal Administrativo —  0,8  0,9 
Sede e Representações  512,0  539,7  546,1 
Total de despesas administrativas brutasa,b,c,d,e  546,8  575,3  581,3 
Reembolso de fundos em administração e da CII  (12,4)  (19,1)  (19,6)
Reembolsos do FUMIN e do INTAL, receita administrativa  (9,4)  (11,5)  (12,5)
Total de despesas administrativas líquidas  525,0  544,7  549,2 
Capital  61,8  52,4  50,6 
Total de despesas administrativas líquidas e de capital  $586,8  $597,0  $599,8 

a Não inclui depreciação no valor de US$ 31,0 milhões, US$ 33,7 milhões e US$ 38,5 milhões em 2016, 2017 e 2018, respectivamente.
b Não inclui custos de pensões e benefícios pós-aposentadoria no valor de US$  128 milhões, US$  134 milhões e US$  149 milhões em 2016, 2017 e 2018, 
respectivamente.
c Não inclui US$ 1,8 milhão, US$ 4,3 milhões e US$ 1,5 milhão em despesas com projetos de capital não capitalizados em 2016, 2017 e 2018, respectivamente.
d Inclui despesas pré-pagas no valor de US$ 5,5 milhões, US$ 6,2 milhões e US$ 5,6 milhões em 2016, 2017 e 2018, respectivamente. 
e Não inclui despesas reembolsadas pelos Fundos em Administração, no valor de US$  4,3 milhões, US$  4,0 milhões e US$  6,7 milhões em 2016, 2017 e 
2018, respectivamente.  Não inclui despesas reembolsadas pela CII, no valor de US$ 5,8 milhões, US$ 8,6 milhões e US$ 9,0 milhões em 2016, 2017 e 2018, 
respectivamente. Em 2016, 2017 e 2018, não inclui US$ 51,4 milhões, US$ 63,7 milhões e US$ 72,9 milhões em despesas pagas à CII, respectivamente. Não inclui 
US$ 3,4 milhões, US$ 2,2 milhões e US$ 2,0 milhões referentes às Atividades de Reestruturação do Setor Privado em 2016, 2017 e 2018, respectivamente, nem 
US$ 5,6 milhões, US$ (3,4) milhões e US$ (17,3) milhões em outras despesas extraorçamentárias em 2016, 2017 e 2018, respectivamente.
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CAPITAL ORDINÁRIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

ATIVO
Caixa e investimentos

Caixa – Notas C e M $ 835 $ 896
Investimentos – curto prazo – Notas D, L e M 31.918 $ 32.753 33.154 $ 34.050

Ativos de desenvolvimento
93.377

18

89.082Saldo de empréstimos – Notas E, F e M
Provisão para perdas com empréstimos

Títulos de dívida – Nota L e M
(426)

92.969
(546)

— 88.536

Juros e outros encargos acumulados
Sobre investimentos 169 142
Sobre empréstimos 792 686
Sobre swaps, líquido — 961 41 869

Swaps cambiais e de taxa de juros – Notas K, L, T e M
Investimentos – curto prazo 217 113
Empréstimos 693 731
Captações 391 835
Outros 6 1.307 9 1.688

Outros ativos
Valor a receber sobre venda de títulos para investimento 421 9
Imobilizado, líquido – Nota H 458 447
Outros – Nota E 590 1.469 641 1.097

Total do ativo $ 129.459 $ 126.240

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo

Captações – Notas I, J, K, L, T e M
Curto prazo

$ 1.142 $          1.143

Médio e longo prazo
Medidas ao valor justo 57.819 54.376
Medidas ao custo amortizado 30.962 $ 89.923 32.909 $ 88.428

Swaps cambiais e de taxa de juros – Notas K, L, T e M
Investimentos – curto prazo 128 305
Empréstimos 238 476
Captações 2.959 2.039
Outros 9 3.334 7 2.827

Valor a pagar sobre compra de títulos para investimento 512 180
Valor a pagar sobre garantias recebidas em numerário 47 87
Passivo de planos de benefícios pós-aposentadoria – Nota U 554 397
Valores devidos ao Fundo Não Reembolsável do BID – Nota O 246 359
Juros acumulados sobre captações 667 589
Juros acumulados sobre swaps, líquido 166 —
Programas especiais a desembolsar – Nota P 212 212
Outros passivos – Nota E, K e L 869 914

Total do passivo 96.530 93.993

Patrimônio líquido
Capital – Nota P

Subscritas 14.170.108 ações 170.940 170.940
Menos parcela exigível (164.901) (164.901)
Capital adicional integralizado 5.812 5.812

11.851 11.851
Subscrições de capital a receber (6) (6)
Valores a receber de países membros – Nota G (822) (807)
Lucros retidos – Nota R 21.446 20.670
Outros lucros abrangentes acumulados – Nota S 460 32.929 539 32.247

Total do passivo e patrimônio líquido $ 129.459 $ 126.240

2018 2017

31 de dezembro

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2018/fs.
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CAPITAL ORDINÁRIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E LUCROS RETIDOS
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

Resultado
Empréstimos

Juros, depois dos swaps – Notas E, K e T $ 2.941 $ 2.419 $ 2.237
Outras receitas de empréstimos 116 116 128

3.057 2.535 2.365
Investimentos – Notas D e K

Juros 863 487 286
Ganhos (prejuízos) líquidos (38) 1 35

Outras receitas de juros – Notas K e T 1 12 23
Outros 40 40 24

Total do resultado 3.923 3.075 2.733

Despesas

Resultado operacional

Despesas de captação
Juros, depois dos swaps – Notas I, J, K e L 2.229 1.206 779
Outros custos de captação 26 17 18

2.255 1.223 797
Provisão para perdas com empréstimos e garantias – Nota F (35) 27 142
Despesas administrativas 844 819 757
Programas especiais – Nota P 107 104 91

Total das despesas 3.171 2.173 1.787

752 902 946

Ajustes líquidos ao valor justo realizados nas carteiras de longo prazo e
operações em moeda estrangeira – Notas I, J, K e T 15 (370) (179)

Transferências aprovadas pela Assembleia de Governadores – Nota O — — —

Outros componentes dos custos líquidos de benefícios de pensão – Nota U 75 83 81

Resultado líquido  842 615 848

Lucros retidos, encerramento do exercício $ 21.446 $ 20.670 $ 20.055

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

Resultado líquido $ 842 $ 615 $ 848
Outros lucros (prejuízos) abrangentes – Nota S

Reclassificação ao lucro – amortização de prejuízos líquidos 
atuariais e crédito por serviço prévio sobre planos 

Ajustes líquidos ao valor justo realizados nas captações atribuíveis 

Ajustes líquidos ao valor justo realizados nas captações atribuíveis 

a variações no risco creditício específico ar instrumento – Note B

de benefícios pós-aposentadoria – Nota U 23 1 (8)

93 — —

Reconhecimento de variações em ativos e passivos de planos
de benefícios pós-aposentadoria – Nota U (195) (67) (40)

Total dos outros lucros (prejuízos) abrangentes (79) (66) (48)
Lucro (prejuízo) abrangente $ 763 $ 549 $ 800

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

2018 2017 2016

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

2018 2017 2016

Lucros retidos, início do exercício

a variações no risco creditício específico ar instrumento – Nota B
Distribuições em nome dos acionistas – Note Z

20.670 20.055 19.207

(50) — —

(16) — —

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2018/fs.

http://www.iadb.org/ar2018/fs
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CAPITAL ORDINÁRIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

Fluxos de caixa gerados por atividades de empréstimo e investimento

Empréstimos:

Desembolsos de empréstimos $ (11.304) $ (9.600)

Liquidações de empréstimos 6.828 7.748 6.023

Caixa líquido aplicado em atividades de empréstimo (4.476) (2.502) (3.577)

Compra de títulos de dívida (18) — —

Aquisição de imobilizado (49) (47) (59)

Outros ativos e passivos 101 12 34

Caixa líquido aplicado em atividades de empréstimo e investimento (4.442) (2.537) (3.602)

Fluxos de caixa gerados por atividades de financiamento

Captações de médio e longo prazo:

Recursos gerados por emissões de títulos 19.520 18.675 15.569

Amortizações (16.346) (12.783) (13.889)

Captações de curto prazo:

Recursos gerados por emissões de títulos 7.871 5.627 5.116

Amortizações (7.872) (5.022) (5.089)

Garantias em numerário recebidas (retornadas) (42) (190) (163)

Valores recebidos de países membros 2 4 15

Valores recebidos em subscrições de capital 1 28 346

Pagamentos de manutenção de valor para os países membros (7) (54) —

Pagamentos de manutenção de valor para os países membros (49) — —

Transferências de caixa do Fundo para Operações Especiais — — —

Caixa líquido gerado por atividades de financiamento 3.078 6.572 1.905

Fluxos de caixa gerados por atividades operacionais

Compras brutas de investimentos de curto prazo (60.747) (60.809) (50.758)

Recursos brutos gerados pelo vencimento ou a venda de investimentos de curto prazo 61.667 56.199 51.266

Receitas de operações de crédito, depois dos swaps 2.913 2.473 2.489

Juros e outros custos de captação, depois dos swaps (2.299) (996) (612)

Receitas de investimentos 684 284 158

Outras receitas de juros 1 13 24

Outras receitas 44 46 18

Despesas administrativas (753) (740) (717)

Transferências para o Fundo Não Reembolsável do BID (113) (123) (92)

Programas especiais (107) (112) (109)

Caixa líquido aplicado em atividades operacionais 1.290 (3.765) 1.667

Efeito de flutuações cambiais sobre o caixa 13 27 (12)

Aumento (redução) líquido no caixa (61) 297 (42)

Caixa, início do exercício 896 599 641

Caixa, encerramento do exercício $ 835 $ 896 $ 599

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

2018 2017 2016

$ (10.250)

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2018/fs.

http://www.iadb.org/ar2018/fs
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MECANISMO DE FINANCIAMENTO INTERMEDIÁRIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

ATIVO
Caixa $ — $ —
Investimentos – Notas C e D 60 70

Total do ativo $ 60 $ 70

PASSIVO E SALDO DO FUNDO
Passivo

Valores devidos ao Capital Ordinário $ 2 $ 2
Saldo do Fundo 58 68

Total do passivo e saldo do fundo $ 60 $ 70

31 de dezembro

Acréscimos

Receitas de investimentos – Nota C $ 1 $

$

$ 1

Deduções

Juros pagos em nome dos mutuários do Capital Ordinário – Nota E 11 13 18

Variação no saldo do fundo (10) (13) (17)

Saldo do fundo, início do exercício 68 81 98
Saldo do fundo, encerramento do exercício $ 58 68 $

$

$

81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxos de caixa gerados por atividades operacionais

Receitas de investimentos $ 1 $ 2 3

Juros pagos em nome dos mutuários do Capital Ordinário (11) (13) (18)

Compras de investimentos (215) (341) —

Recursos gerados pelo vencimento ou a venda de investimentos 225 352 15

Caixa líquido gerado por atividades operacionais — — —

Caixa, início do exercício — — —
Caixa, encerramento do exercício $ — $ — —

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO SALDO DO FUNDO

Em milhões de dólares dos Estados Unidos

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

2018 2017 2016

Em milhões de dólares dos Estados Unidos

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

2018 2017 2016

—

2018 2017

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2018/fs.
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FUNDO NÃO REEMBOLSÁVEL DO BID
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

ATIVO
Caixa
Valores a receber do Capital Ordinário
Total do ativo

PASSIVO E SALDO DO FUNDO
Passivo

Financiamentos não reembolsáveis a desembolsar – Notas C e D
Saldo do Fundo
Total do passivo e saldo do fundo

31 de dezembro

$ 1 $

$

$

$

—
245 359

$ 246 359

$ — —
246 359

$ 246 359

2018 2017

Acréscimos

Transferências do Capital Ordinário – Nota C

Desreconhecimento de financiamentos não reembolsáveis
a desembolsar - Nota C

Deduções

Financiamentos não reembolsáveis

Variação no saldo do fundo
Saldo do fundo, início do exercício
Saldo do fundo, encerramento do exercício

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO SALDO DO FUNDO
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

$ — $ — —

— — 491

(113) (123) 471
359 482 11

$ 246 $ 359 482

$

$

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

2018 2017 2016

113 123 20

Fluxos de caixa gerados por atividades operacionais
Transferências de caixa do Fundo para Operações Especiais
Transferências de caixa do Capital Ordinário
Desembolsos de financiamentos não reembolsáveis

Fluxos de caixa líquidos gerados por atividades operacionais
Caixa, início do exercício
Caixa, encerramento do exercício

$ — $ — 24
114 123 92
(113) (123) (116)

1 — —
— — —

$ 1 $ — —

$

$

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

2018 2017 2016

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2018/fs.

http://www.iadb.org/ar2018/fs


APÊNDICE I. Governadores e Governadores Suplentes
País Governador Governador Suplente
ALEMANHA Norbert Barthle Marianne Kothé
ARGENTINA Nicolás Dujovne Guido Sandleris
ÁUSTRIA Hartwig Löger Edith Frauwallner 
BAHAMAS Peter Turnquest Marlon S. Johnson 
BARBADOS Mia Amor Mottley Ian Carrington
BÉLGICA Johan Van Overtveldt Alexander De Croo
BELIZE Dean Barrow Joseph Waight
BOLÍVIA Mariano Prado Noya Mario Alberto Guillén Suárez
BRASIL Esteves Pedro Colnago Junior Jorge Saba Arbache Filho
CANADÁ Chrystia Freeland Rick Stewart 
CHILE Felipe Larraín B. José Francisco Moreno Guzmán 
CHINA Yi Gang 
COLÔMBIA Alberto Carrasquilla Barrera Gloria Alonso Másmela
COREIA, REPÚBLICA DA Dong Yeon Kim Juyeol Lee
COSTA RICA María del Rocío Aguilar Montoya
CROÁCIA Zdravko Maric Stipe Župan
DINAMARCA Morten Jespersen Anders Oernemark
EL SALVADOR Nelson Eduardo Fuentes Menjivar Oscar Ovidio Cabrera Melgar
EQUADOR Richard Iván Martínez Alvarado Verónica Artola Jarrín 
ESLOVÊNIA Andrej Bertoncelj Andrej Kavcic
ESPANHA Nadia Calviño Santamaría Ana de la Cueva Fernández
ESTADOS UNIDOS Steven Terner Mnuchin
FINLÂNDIA Elina Kalkku Satu Santala
FRANÇA Bruno Le Maire Odile Renaud-Basso
GUATEMALA Víctor Martínez Ruiz Sergio Francisco Recinos Rivera
GUIANA Winston DaCosta Jordan 
HAITI Ronald Decembre Aviol Fleurant
HONDURAS Rocío Izabel Tábora Morales Wilfredo Rafael Cerrato Rodriguez
ISRAEL Moshe Kahlon Matan Lev-Ari 
ITÁLIA Giovanni Tria Ignazio Visco
JAMAICA Nigel Clarke Darlene Morrison
JAPÃO Taro Aso Haruhiko Kuroda
MÉXICO José Antonio Gzz Anaya Miguel Messmacher Linartas
NICARÁGUA Ivan Adolfo Acosta Montalván Manuel Coronel Novoa
NORUEGA Jens Frolich Holte Bjørn Brede Hansen
PAÍSES BAIXOS Sigrid Kaag R.M. (Reina) Buijs
PANAMÁ Eyda Varela de Chinchilla Gustavo Valderrama
PARAGUAI Benigno María López Benítez Humberto Colmán Castillo
PERU Carlos Augusto Oliva Neyra Betty Armida Sotelo Bazán
PORTUGAL Mário Centeno Maris Teresa Ribeiro
REINO UNIDO Penny Mordaunt Lord Bates
REPÚBLICA DOMINICANA Donald Guerrero Ortiz Isidoro Santana 
SUÉCIA Ulrika Modéer Magnus Lennartsson
SUÍÇA Raymund Furrer Reto Grüninger 
SURINAME Gillmore Hoefdraad Stephen Tsang 
TRINIDAD E TOBAGO Camille R. Robinson-Regis Joanne Deoraj
URUGUAI Danilo Astori Pablo Ferreri
VENEZUELA Oswaldo Javier Pérez Cuevas Santiago Armando Lazo Ortega

Em 31 de dezembro de 2018.
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APÊNDICE II. Diretores Executivos e Suplentes

Número  
de votos

Poder 
percentual 

de voto
Toshiyuki Yasui. JAPÃO
Malcolm Geere (Suplente). REINO UNIDO

Eleito por:
Croácia Portugal
Eslovênia Reino Unido
Japão República da  
   Coreia

865.302 6,10

Stefania Antonella Bazzoni. ITÁLIA
Ute Heinbuch (Suplente). ALEMANHA

Eleito por:
Alemanha Itália
Bélgica Países Baixos
China Suíça
Israel

712.259 5,02

Alicia Montalvo Santamaría. ESPANHA
Patrick Jean Hervé (Suplente). FRANÇA

Eleito por:
Áustria França
Dinamarca Noruega
Espanha Suécia
Finlândia

687.703 4,85

Eliot Pedrosa (Suplente). ESTADOS UNIDOS Eleito por:
Estados Unidos

4.253.799 30,01

Armando José León Rojas. VENEZUELA
Fernando Ernesto de León de Alba (Suplente). PANAMÁ

Eleito por:
Panamá Venezuela

547.051 3,86

Juan Bosco Martí Ascencio. MÉXICO
Carlos Augusto Pared Vidal (Suplente). REPÚBLICA 
DOMINICANA

Eleito por:
Mexico República 
   Dominicana

1.121.196 7,91

Marko Marcelo Machicao Bankovic. BOLÍVIA
Marcelo Bisogno (Suplente). URUGUAI

Eleito por:
Bolívia Uruguai
Paraguai

366.858 2,59

Federico Ignacio Poli. ARGENTINA Eleito por:
Argentina Haiti

1.674.226 11,81

José Guilherme Almeida dos Reis. BRASIL
Sergio Savino Portugal (Suplente). BRASIL

Eleito por:
Brasil Suriname

1.622.236 11,44

Alex Foxley. CHILE
Rosa Matilde Guerrero Murgueytio (Suplente). EQUADOR

Eleito por:
Chile Equador

528.355 3,73

Guillermo Enrique Rishchynski. CANADÁ
Eric Daniel Madueño (Suplente). CANADÁ

Eleito por:
Canadá

567.174 4,00

Selwin Charles Hart. BARBADOS
Arthur Williams (Suplente). JAMAICA

Eleito por:
Bahamas Jamaica
Barbados Trinidad e
Guiana   Tobago

215.269 1,52

José Mauricio Silva. EL SALVADOR
Francisco José Mayorga Balladares (Suplente). NICARÁGUA

Eleito por:
Belize Guatemala
Costa Rica Honduras
El Salvador Nicarágua

357.450 2,52

Gerardo M. Corrochano. PERU
Sergio Díaz Granados (Suplente). COLÔMBIA

Eleito por:
Colômbia Peru

657.710 4,64

TOTAL 14.176.588 100,00*

Em 31 de dezembro de 2018.
* Em virtude de arredondamento dos dados, o total pode não corresponder exatamente à soma das parcelas.
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APÊNDICE III. Principais funcionários
Presidente Luis Alberto Moreno

Vice-Presidente Executiva Julie T. Katzman

Vice-Presidente de Países Alexandre Meira da Rosa

Vice-Presidente de Setores e Conhecimento Ana Maria Rodríguez-Ortiz

Vice-Presidente de Finanças e Administração Claudia Bock-Valotta

Gerente Geral, Departamento de Pesquisa, e Economista Chefe, a.i. Alejandro Izquierdo

Gerente Geral, Departamento de Países — Cone Sul José Luis Lupo

Gerente Geral, Departamento de Países — Grupo Andino Rafael de la Cruz

Gerente Geral, Departamento de Países — América Central, Haiti, México, Panamá e 
República Dominicana 

Verónica Zavala

Gerente Geral, Departamento de Países — Caribe Therese Turner-Jones

Secretário Germán Quintana

Diretor Jurídico John Scott

Chefe de Gabinete da Presidência Luis Alberto Giorgio

Assessor Chefe da Vice-Presidente Executiva José Seligmann-Silva

Gerente Geral e Diretor Financeiro, Departamento Financeiro Gustavo De Rosa

Gerente Geral e Diretor de Eficácia no Desenvolvimento, Escritório de Planejamento 
Estratégico e Eficácia no Desenvolvimento 

Luis Miguel Castilla

Gerente Geral, Departamento de Orçamento e Serviços Administrativos Yeshvanth Edwin

Gerente Geral, Departamento de Recursos Humanos, a.i. Daniel Fuster

Gerente Geral e Diretora de Informática, Departamento de Tecnologia da Informação Nuria Simo Vila

Gerente Geral, BID Lab Irene Arias

Auditor Executivo, Auditoria Geral Jorge da Silva

Gerente, Setor de Conhecimento, Inovação e Comunicação Federico Basañes

Gerente, Setor de Infraestrutura e Meio Ambiente José Agustín Aguerre

Gerente, Setor Social Marcelo Cabrol

Gerente, Setor de Instituições para o Desenvolvimento, a.i. Juan Antonio Ketterer

Gerente, Setor de Mudança Climática e Desenvolvimento Sustentável Juan Pablo Bonilla

Gerente, Setor de Integração e Comércio Fabrizio Opertti

Assessor, Escritório de Parcerias Estratégicas Bernardo Guillamón

Assessor, Escritório de Gestão de Risco e Diretor de Risco Federico Galizia

Chefe, Escritório de Integridade Institucional Laura Profeta

Diretora, Mecanismo Independente de Consulta e Investigação Victoria Márquez Mees

Oficial de Ética Alberto Rivera-Fournier

Em 31 de dezembro de 2018.
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APÉNDICE IV. Representações e representantes

ARGENTINA, José Luis Lupo
Calle Esmeralda 130, pisos 19 y 20 
(Casilla de correo 181, Sucursal 1) 
Buenos Aires Tel: 4320–1800

BAHAMAS, Daniela Carrera Marquis
IDB House, East Bay Street
(P.O. Box N-3743)
Nassau Tel: 396-7800

BARBADOS, Juan Carlos de la Hoz
Maple Manor, Hastings
(P.O. Box 402)
Christ Church Tel: 227-8500

BELIZE, Cassandra Rogers 
1024 Newtown Barracks
101 1st floor
Marina Towers Building
(P.O. Box 1853)
Belize City Tel: 221-5300

BOLÍVIA, Alejandro Melandri
Edificio “BISA”, piso 5
Avda. 16 de Julio, 1628
(Casilla 5872)
La Paz Tel: 2217-7700

BRASIL, Hugo Florez Timoran
Setor de Embaixadas Norte
Quadra 802 Conjunto F
Lote 39 – Asa Norte
70800-400 Brasília, D.F. Tel: 3317-4200

CHILE, Carolyn Robert 
Avenida Pedro de Valdivia 0193, piso 10
(Casilla 16611)
Correo 9 (Providencia)
Santiago Tel: 431-3700

COLÔMBIA, Rafael de la Cruz
Carrera 7, N 71-21
Torre B, piso 19
Edificio Bancafe
Bogotá Tel: 325-7000

COSTA RICA, Fidel Jaramillo
Centro Corporativo El Cedral
Edificio A, piso 4
Escazú, San José Tel: 2588-8700

EL SALVADOR, Carmiña Moreno
Edificio World Trade Center,  
piso 4
89 Avda. Norte y Calle El Mirador
San Salvador Tel: 2233-8900

EQUADOR, Fernando Quevedo 
Avda. 12 de Octubre N24-528 y Cordero
Ed. World Trade Center – Torre II, piso 9
(Apartado postal 17-07-9041)
Quito Tel: 299-6900

GUATEMALA, Carlos Melo
3era Avenida 13-78, Zona 10
Torre Citigroup – Nivel 10
(Apartado postal 935)
Guatemala Tel: 2327-4300

GUIANA, Sophie Makonnen
47 High Street, Kingston
(P.O. Box 10867)
Georgetown Tel: 225-7951

HAITI, Felipe Gómez-Acebo 
Banque interaméricaine de développement
Bourdon 389
(Boîte postale 1321)
Port-au-Prince Tel: 2812-5000

HONDURAS, Eduardo Marquez Almeida 
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Primera Calle
(Apartado postal 3180)
Tegucigalpa Tel: 290-3500

JAMAICA, Therese Turner-Jones
40–46 Knutsford Blvd., 6th floor
(P.O. Box 429)
Kingston 10 Tel: 764-0815

MÉXICO, Tomás Bermúdez
Avda. Paseo de la Reforma 222, piso 11
Colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc
06600 México, D.F. Tel: 9138-6200

NICARÁGUA, Baudouin Duquesne
Edificio BID
Km. 4 ½ Carretera a Masaya 
(Apartado postal 2512)
Managua Tel: 264-9080

PANAMÁ, Verónica Zavala
Avda. Samuel Lewis, Obarrio
Torre HSBC, piso 14
(Apartado postal 0816–02900)
Panamá 5 Tel: 206-0900

PARAGUAI, Florencia Attademo-Hirt
Calle Quesada esq.
Legión Civil Extranjera
(Casilla 1209)
Asunción Tel: 616–2000 

PERU, Viviana Caro Hinojosa 
Dean Valdivia 148-Piso 10
Centro Empresarial Platinum Plaza
San Isidro, Lima Tel: 215-7800

REPÚBLICA DOMINICANA,  
Miguel Coronado
Calle Luis F. Thomen esq. Winston  
Churchill
Torre BHD, piso 10
(Apartado postal 1386)
Santo Domingo Tel: 784-6400

SURINAME, César Falconi
Peter Bruneslaan 2-4
Paramaribo Tel: 52-1201

TRINIDAD E TOBAGO, Rocío Medina Bolívar
17 Alexandra Street, St. Clair
(P.O. Box 68)
Port of Spain Tel: 822-6400

URUGUAI, Morgan Doyle
Rincón 640 esq. Bartolomé Mitre
(Casilla de correo 5029)
11000 Montevideo Tel: 915-4330

VENEZUELA. Moira Paz Estenssoro
Av. Venezuela, Torre Principal
Banco Bicentenario Piso 3, 
El Rosal, Caracas 1060 Tel: 955-2900

INSTITUTO PARA A INTEGRAÇÃO DA
AMÉRICA LATINA E DO CARIBE
Gustavo Beliz
Calle Esmeralda 130, pisos 16 y 17
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
Buenos Aires Tel: 4323-2350

REPRESENTAÇÃO NA ÁSIA
Keisuke Nakamura
Fukoku Seimei Building 16-F 2-2-2 
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0011, Japan Tel: 3591-0461

REPRESENTAÇÃO NA EUROPA
Ignacio Corlazzoli
Calle de Bailén 41
Madrid 28005 Tel: 91-364-6950

Em 31 de dezembro de 2018.
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Capa:

República Dominicana. Um projeto piloto administrado conjuntamente com uma ONG local, 
um fabricante de drones nos EUA e o Ministério da Saúde da República Dominicana agiliza a 
entrega de amostras laboratoriais em hospitais rurais. Fotografia: Smeldy Ramírez.

As Demonstrações Financeiras do Banco, objeto de auditoria independente, junto com a 
Discussão e Análise da Administração: Capital Ordinário, estão disponíveis em www.iadb.
org/ar2018/fs.
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