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Carta de apresentação
Conforme estabelecem os regulamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Diretoria Executiva 
apresenta à Assembleia de Governadores o Relatório Anual do Banco referente a 2021. O relatório consiste em 
um volume intitulado “Resenha do Ano”, que discorre sobre as operações do Banco (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.

2 de abril de 2022

Capital Ordinário
(Em milhões de dólares dos Estados Unidos) 2021 2020 2019 2018 2017

Destaques operacionais
Ativos de desenvolvimento aprovados $ 14.535 $ 14.268 $ 13.094 $ 14.298 $ 13.003 

Empréstimos e garantiasa 14.186 13.948 12.961 14.250 13.003 
Títulos de dívida 349 320 133 48 —
Parcela a desembolsar de ativos de desenvolvimento aprovados 30.018 30.592 32.222 32.109 31.264 
Desembolsos brutos de ativos de desenvolvimento 12.512 14.846 10.707 11.322 10.250 
Amortizações de ativos de desenvolvimento 7.350 6.915 7.186 6.828 7.748 

Dados do balanço patrimonial
Investimentos – líquidos, depois dos swaps $ 38.653 $ 35.780 $ 34.102 $ 32.109 $ 33.029 
Saldo de empréstimos 108.886 104.761 96.723 93.377 89.082 
Total do ativo 151.752 147.533 136.358 129.459 126.240 
Saldo de captações, depois dos swaps 113.932 106.242 97.141 92.491 89.632 
Patrimônio líquido 35.086 33.677 33.871 32.929 32.247 
Dados da demonstração do resultado
Lucro de empréstimos, depois dos swaps $  2.184 $  2.440 $  3.406 $  3.057 $  2.535
Lucro de investimentos 105 396 1.012 825 488 
Despesas de captação, depois dos swaps 624 1.265 2.522 2.255 1.223 
Resultado operacionalb 812 453 962 752 902 
Relação
Relação entre dívida totalc e patrimônio líquidod e 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9 

Fundo para Operações Especiais
(Em milhões de dólares dos EUA) 2020f 2019f 2018f 2017f

Destaques operacionais
Aprovações de empréstimos — — — —
Desembolsos de empréstimos — — — —
Amortizações de empréstimos — — — —
Dados do balanço patrimonial 
Caixa e investimento — — — — 
Saldo de empréstimos, líquido — — — —
Parcela a desembolsar de empréstimos aprovados — — — —
Total do ativo — — — —
Saldo do Fundo — — — —
Dados da demonstração do resultado
Lucro de empréstimos — — — — 
Receitas de cooperação técnica — — — —
Transferências da reserva geral — — — —
Lucro líquido — — — —

a Não inclui garantias concedidas no âmbito do Programa de Facilitação do Financiamento ao Comércio, participações em empréstimos sem garantia 
soberana nem acordos de troca de risco. Em 2020, não inclui US$ 490 milhões aprovados no âmbito do Fundo Flexível de Mitigação de Risco para a 
Argentina, que já foram declarados em 2018.

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 Captações (depois dos swaps) e exposição a garantias.
d “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.
e 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.
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.
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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, que é administrado 

pelo BID).

Fundado em 1959, o BID é o maior e mais antigo banco de desenvolvimento multilateral 

regional do mundo, servindo como 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 econômico da América Latina 

e do Caribe por meio do setor privado, apoiando o setor privado e empresas estatais 

com empréstimos, investimentos acionários e garantias. O BID Invest também forma 

parcerias com clientes para prestar serviços de assessoramento e capacitação.

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

alto risco destinados a testar novos modelos de engajamento e inspiração do setor 

privado para superar desafios de desenvolvimento na América Latina e no Caribe.

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

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

cofinanciamento. A classificação da sua dívida é a mais alta que existe: AAA.

O BID tem sede em Washington, capital dos Estados Unidos, e conta com representações 

nos 26 países membros da América Latina e do Caribe, além de escritórios em Madri e 

Tóquio.

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 e 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/ar2021/fs
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https://publications.iadb.org/publications/english/document/Inter-American-Development-Bank-Annual-Report-2021-Financial-Statements.pdf


Em Santo Domingo, um programa piloto utilizará veículos elétricos para prestar serviços de 

entrega em domicílio com o objetivo de reduzir a poluição ambiental e sonora, assim como 

diminuir o número de acidentes na cidade. 

República Dominicana



Em 2021, a América Latina e o Caribe continuaram a enfren-
tar o impacto pleno da pandemia, com mais de 1,5 milhão de 
mortes e desafios econômicos cada vez mais intensos. Con-
tudo, o BID demonstrou a sua capacidade de mobilizar o seu 
excepcional capital humano para responder às necessidades 
imediatas dos nossos clientes, formular planos de recupera-
ção e definir uma nova trajetória de crescimento.

Com a agilização da elaboração de projetos, conseguimos 
oferecer um pacote inédito de US$ 23,3 bilhões em investi-
mentos, empréstimos, empenhos, mobilizações e assistência 
técnica, que incluiu US$ 14 bilhões em empréstimos do BID. O 
BID Invest também teve um ano recorde, com US$ 6,2 bilhões 
em empenhos financeiros e US$ 3 bilhões em mobilizações.

Esse volume de financiamento representa o maior total anual da nossa história. As 
nossas operações viabilizaram a compra de vacinas essenciais à vida e a assistência a 
pessoas e empresas afetadas pela pandemia, além de ajudar os países a investir em prio-
ridades como digitalização, ações relacionadas com a mudança climática, cadeias de 
abastecimento e educação. Os nossos financiamentos estão ajudando a reduzir a desi-
gualdade entre os gêneros, expandir os ecossistemas de empreendedorismo e oferecer 
crédito para pequenas e médias empresas, que são responsáveis por mais de dois terços 
dos empregos da região.

No total, o BID aprovou 94 projetos em 2021 e desembolsou US$ 11,2 bilhões para operações 
em andamento. As nossas operações com o setor público estão acelerando a digitalização 
para melhorar os serviços públicos, expandindo a capacitação de aptidões digitais, aumen-
tando a transparência e combatendo a corrupção, entre várias outras áreas de atuação.

Em meio a uma reconfiguração histórica do comércio internacional, o BID aprovou 
US$  2,3 bilhões para reforçar as cadeias de abastecimento regional, quase dobrando o 
valor médio dos três anos anteriores à pandemia. O Banco também trabalhou com 16 países 
para identificar vantagens críticas em exportações e cadeias de abastecimento, inclusive 
no setor de semicondutores da Costa Rica e no setor têxtil nos países da América Central.

Em 2021, o BID criou a sua Unidade da Amazônia e aprovou US$ 4,5 bilhões em recur-
sos para operações relacionadas com o clima, um valor recorde na sua história. O Banco 
também assumiu um papel de liderança entre bancos multilaterais de desenvolvimento na 
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COP26, a conferência anual da Organização das Nações Unidas sobre mudança climática, anun-
ciando um plano de alinhamento total das operações com o Acordo de Paris e a disponibilização 
de US$ 24 bilhões para financiamentos de projetos climáticos e ecológicos nos próximos quatro 
anos.

Entre os projetos aprovados em 2021, quase 70% incluíram um ou mais componentes des-
tinados a lidar com a mudança climática, e 75% abordaram questões de gênero. Quase 40% 
das aprovações foram para países pequenos e vulneráveis.

Em 2021, o BID ampliou drasticamente o seu engajamento com o setor privado, criando a 
Coalizão de Parceiros do Setor Privado. Essa iniciativa cresceu rapidamente de 40 para 160 
empresas líderes, que agora participam de 13 grupos de trabalho em áreas como nearshoring, 
mudança climática, empoderamento da mulher e transformação digital.

Além dos empenhos recordes e das mobilizações descritas acima, em 2021, o BID Invest 
mobilizou US$ 1 para cada dólar fechado na sua própria conta em financiamentos de longo 
prazo, um aumento de 50% em relação ao ano anterior.

Os empenhos financeiros do BID Invest ultrapassaram as metas setoriais, direcionando 
cerca de 45% a projetos de gênero, diversidade e inclusão, 30% à mudança climática, e quase 
32% para apoiar pequenas e médias empresas. O BID Invest também aumentou o seu enfoque 
em projetos de digitalização e integração regional, representando 15% e 25% dos empenhos 
financeiros, respectivamente. Além disso, o BID Invest liderou investimentos acionários inova-
dores no espaço digital, inclusive ProducePay, Recarga Pay, Kubo e Merqueo.

O BID Lab aprovou 122 operações em 2021, totalizando US$ 102,8 milhões, com quase 60% 
reservados para países pequenos e vulneráveis e uma parcela similar para projetos referentes 
a disparidades de gênero.

Esses resultados excepcionais foram possíveis graças à criatividade e dedicação dos fun-
cionários do Grupo do BID e a um esforço abrangente para aumentar a eficiência em todos os 
aspectos das nossas operações. Entre outras medidas, o BID testou um processo simplificado 
que reduziu o tempo de aprovação em 30%, ajudando o Banco a atender às necessidades dos 
seus 26 países membros regionais com agilidade.

Na nossa região, há discussões em andamento sobre a visão para a recuperação após a pan-
demia. Inovação, investimento e inclusão serão essenciais para assegurar o desenvolvimento 
sustentável, o crescimento e a prosperidade. Estão sendo exploradas novas formas de educar 
as crianças, ampliar os negócios, melhorar a saúde e descarbonizar a economia — além de 
várias outras questões. Em praticamente todos os setores industriais e de serviço, líderes pio-
neiros estão procurando aumentar a oportunidade e melhorar a qualidade de vida para todos.

Em 2022, o Grupo do BID continuará a ser o parceiro estratégico e preferencial de países e 
empresas que estão ansiosos para aproveitar essas oportunidades.

Mauricio J. Claver-Carone

Presidente

Banco Interamericano de Desenvolvimento
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Equipe Executiva

Marlon Tábora Muñoz 
(Assessor Executivo, 

Gabinete da Presidência, 
e Secretário do Banco)

James Scriven
(Gerente Geral  
do BID Invest)

Irene Arias
(Gerente Geral  

do BID Lab)

Jessica L. Bedoya
(Chefe de Gabinete e 

Diretora de Estratégia)

Reina Irene Mejía Chacón
(Vice-Presidente Executiva)

Benigno López Benítez
(Vice-Presidente de Setores 

e Conhecimento)

Gustavo De Rosa
(Vice-Presidente de Finanças 

e Administração, Diretor 
Financeiro e Gerente Geral 

do Departamento Financeiro)

Richard Martínez Alvarado
(Vice-Presidente de Países)
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O BID Invest está apoiando a construção e operação de um projeto eólico com capacidade 

instalada de 151,2 MW, que se localizará próximo à cidade de Calama, na região de 

Antofagasta.

Chile



Os acionistas do BID – os 48 países membros  –  são representados pela Assem-
bleia de Governadores, autoridade máxima do Banco. Os Governadores delegam 
boa parte de seus poderes à Diretoria Executiva, elegendo ou nomeando os seus 
14 membros com mandatos de três anos. Os Diretores Executivos da parte dos 
Estados Unidos e do Canadá representam apenas seus próprios países; todos os 
outros representam grupos de países. A Diretoria Executiva também conta com 14 
suplentes, que detêm poder de decisão total na ausência dos titulares. A Direto-
ria Executiva é responsável pelas operações do dia a dia do Banco. Estabelece as 
políticas da instituição, aprova projetos, determina as taxas de juros dos emprésti-
mos do Banco, autoriza captações em mercados de capitais e aprova o orçamento 
administrativo da instituição. O trabalho da Diretoria Executiva é guiado por seu 
Regulamento e seu Código de Ética. As pautas e atas das reuniões da Diretoria Exe-
cutiva e de suas comissões permanentes são documentos públicos.

 
Diretores executivos
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Santiago Cat Ruprecht
(Uruguai)

Edna Gabriela Camacho
(Costa Rica)

Jorge Eduardo Srur
(Argentina – Diretor  
Executivo Suplente)

Sergio Savino Portugal
(Brasil – Diretor Executivo  

Suplente)

Adolfo Di Carluccio
(Itália – Diretor 

Executivo Suplente)

Renaud Marc Lassus 
(França)

Guillermo Alberto Francos
(Argentina)

José Guilherme  
Almeida dos Reis 

(Brasil)

Donald John Bobiash
(Canadá)

Ralf Ernst Schroeder 
(Alemanha)

Emmi Maria Oikari
(Finlândia – Diretora  
Executiva Suplente)

R. Brian Langrin
(Jamaica)

Eric Daniel Madueño
(Canadá – Diretor 

Executivo Suplente)

Mario Alberto Guillen Suarez
(Bolivia – Diretor 

Executivo Suplente)

Diego Aycinena Abascal
(Guatemala – Diretor 
Executivo Suplente)
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Ernesto Alejandro Selman Mejia
(República Dominicana – 

Diretor Executivo Suplente)

Carlos Alberto Vallarino Rangel
(Panamá – Diretor 

Executivo Suplente)

Gustavo Tarre
(Venezuela)

Malcolm Geere
(Reino Unido – Diretor 
Executivo Suplente)

Mario Alejandro Gaytan 
Gonzalez 
(México)

Shigeo Shimizu 
(Japão)

Matias Acevedo Ferrer
(Chile)

Gerardo M. Corrochano
(Peru – Diretor Executivo Suplente 

até Novembro de 2021)

Bernardo Acosta
(Equador – Diretor 

Executivo Suplente)

Luis Martin Uribe
(Colômbia)
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A recuperação da ferrovia na Região Metropolitana de Buenos Aires contribuirá para reduzir os 

tempos de viagem, o número de acidentes nas rotas e as emissões de gases de efeito estufa, 

além de melhorar a confiabilidade para os trabalhadores suburbanos.

Argentina



Aprovações de empréstimos e carteira ativa de projetos com 
garantia soberana

Em 2021, o Banco Interamericano de Desenvolvimento aprovou 94 operações com 
garantia soberana com financiamento total de US$ 13,6 bilhões. Esse programa de 
empréstimos incluiu 71 projetos de investimento totalizando US$ 6,7 bilhões, 20 pro-
jetos de empréstimos de apoio a políticas (PBL) no valor de US$ 5,7 bilhões, um 
projeto híbrido de US$ 400 milhões e um montante de US$ 750 milhões para dois 
projetos especiais de empréstimo para o desenvolvimento.

Entre os projetos de investimento, destacaram-se 19 operações no valor de US$ 2,4 bi-
lhões em linhas de crédito condicional para projetos de investimento (CCLIPs).

Entre os 20 projetos de apoio a políticas (PBL), figuraram uma operação com 
várias parcelas totalizando US$  500 milhões, 18 empréstimos programáticos de 
apoio a políticas somando US$ 4,8 bilhões e uma garantia de apoio a políticas no 
valor de US$ 400 milhões. Dos 18 empréstimos programáticos de apoio a políticas, 
9 operações, no valor de US$ 2,9 bilhões, correspondem ao primeiro estágio e o 
saldo, a estágios posteriores.

Desde 2018, o valor das aprovações de empréstimos com garantias soberanas tem 
crescido constantemente. O valor médio das aprovações anuais nos últimos cinco 
anos foi de US$ 12,5 bilhões, ou seja, 22% superior ao do quinquênio antecedente.

O programa de aprovações de empréstimos com garantias soberanas ancora o 
financiamento de projetos com custo total de US$ 15,5 bilhões, que inclui US$ 13,1 bi-
lhões do Capital Ordinário,1 US$ 281 milhões do Fundo Não Reembolsável do BID, 
US$ 260 milhões de fundos administrados pelo Banco, US$ 1,3 bilhão de contribui-
ções locais e US$ 533 milhões em cofinanciamentos.

Além disso, em 2021, o Banco aprovou seis novas CCLIPs no valor de US$ 4,3 bi-
lhões, assim como três novas linhas de crédito condicional para desastres naturais e 
emergências de saúde pública (CCFs), totalizando US$ 1,2 bilhão, para El Salvador, 
Honduras e Guatemala.

As aprovações para países C e D alcançaram o patamar de US$ 5,4 bilhões em 
2021. Essas operações representam 40% de todas as aprovações em 2021, um nível 

Sumário operacional 1

1 US$ 13,0 bilhões correspondem ao CO regular e US$ 0,1 bilhão ao CO em condições favoráveis.
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Em 2021 o Grupo do BID continuou a ajudar a região a mitigar o impacto da pandemia da COVID-19 e recuperar-se 
dos seus efeitos.

O Banco apoiou 10 países da região, financiando a compra de vacinas contra a COVID-19 por meio do mecanismo 
COVAX, além dos investimentos necessários para implementar planos de mobilização de vacinas. Garantias e 
novos empréstimos foram aprovados para Belize, Equador, Honduras, Panamá e República Dominicana, e foram 
mobilizados recursos da carteira existente para Argentina, Belize, Bahamas, El Salvador, Equador, Guiana, Honduras 
e Trinidad e Tobago. O Banco também trabalhou com países e indústrias para resolver as obrigações de remuneração 
decorrentes de contratos assinados com empresas farmacêuticas por meio de garantias.

Um esforço proativo de programação e um diálogo contínuo com os nossos governos membros permitiram 
que o Banco aprovasse 34 operações com garantia soberana, no valor de US$ 8,2 bilhões em novos recursos, para 
responder à pandemia. No total, US$ 6,6 bilhões (81%) do volume de operações corresponderam a recursos de 
desembolso rápido, como reflexo da forte demanda de recursos líquidos. Das novas aprovações, 13 projetos em 
2021 (totalizando US$ 1,8 bilhão) foram estruturados como protótipos para responder à emergência da pandemia 
em quatro áreas prioritárias: resposta imediata à emergência de saúde pública; redes de segurança para populações 
vulneráveis; produtividade econômica e emprego; e políticas fiscais destinadas a amortecer os impactos econômicos.

Juntamente com as novas aprovações, a Diretoria Executiva autorizou as reformulações de três projetos da 
carteira do Banco, redirecionando um total de US$ 92 milhões em recursos adicionais para a emergência. Com 
essas reformulações e o uso de uma linha de crédito condicional, o Banco aprovou um total de US$ 8,3 bilhões em 
financiamentos em resposta à pandemia, dos quais 52% foram direcionados para países C e D. O BID Invest e o BID 
Lab também fizeram contribuições importantes às medidas de resposta à COVID-19 em áreas como financiamento 
de MPMEs, turismo, indústria e agronegócio.

No total, em 2020 e 2021, o Banco aprovou operações com garantia soberana totalizando US$ 26,3a bilhões, 
desembolsando US$ 25 bilhões em apoio relacionado com a pandemia para a região.

Essa resposta histórica foi possível graças a decisões estratégicas, como:

• a disposição de simultaneamente autorizar reformulações de operações existentes e aprovar novos recursos;
• a aprovação de medidas excepcionais, como o aumento temporário do limite de PBL e as suspensões de 

salvaguardas para projetos de investimento;
• o uso de produtos condicionais, como CCFs, que ampliaram o acesso dos países a recursos sem obter 

aprovações das autoridades legislativas nacionais;
• a adoção de protótipos de projeto e procedimentos acelerados para agilizar a elaboração de projetos; e
• o apoio fiduciário a governos para a compra de suprimentos especializados e a redução dos riscos de 

aquisição.

BOXE 1 

Apoio do BID para a região durante a crise da COVID

a Inclui todas as aprovações com garantia soberana.
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FIGURA 1
Aprovações e desembolsos 2016–2020
(em milhões de dólares dos EUA)
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5 pontos percentuais acima da meta definida no 
Marco de Resultados Corporativos (CRF) e 23% 
superior ao valor médio de 2016–2019.

Aprovações por departamento de 
país, setor e grupo de atividade 
econômica

Por departamento de país, 32% dos financia-
mentos aprovados foram para países do Cone 
Sul (CSC), 29% para os países da América Cen-
tral, México, Panamá, República Dominicana e 
Haiti (CID), 35% para os países do Grupo Andino 
(CAN), 3% para os países caribenhos e 1% para 
projetos regionais.

Por departamento de setor, 47% dos financia-
mentos aprovados foram canalizados por meio 
do Setor de Instituições para o Desenvolvimento 
(IFD), 26% por meio do Setor Social (SCL), 13% 
por meio do Setor de Infraestrutura e Energia 
(INE), 13% por meio do Setor de Mudança Cli-
mática e Desenvolvimento Sustentável (CSD) e 
1% por meio do Setor de Integração e Comércio 
(INT). (Figura 2).

Em 2021, graças à ênfase renovada em multis-
setorialidade e colaboração entre departamentos, 
um total de 56% dos financiamentos do Banco 
e 49% de todos os projetos foram direcionados 
para operações administradas conjuntamente 
por duas ou mais unidades operacionais, 5% mais 
do que em 2020.
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Integração regional 1 100

Comércio 1 15

SUBTOTAL 2 115

Educação 3 181

Saúde 5 438

Investimento social 17 2,800

SUBTOTAL 25 3.419

a Não inclui o uso de linhas de crédito condicional para desastres naturais e reformulações.
b Inclui recursos do capital ordinário, capital ordinário em condições favoráveis, Fundo Não Reembolsável do BID, Fundo 
de Tecnologia Limpa, Fundo Chinês de Cofinanciamento para a ALC, Fundo Climático Canadense para o Setor Privado das 
Américas, Fundo Estratégico do Clima e o Fundo Coreano de Cofinanciamento para Desenvolvimento de Infraestrutura.
c O projeto híbrido do Chile tem dois componentes, um empréstimo para investimento e um empréstimo de apoio a políticas, 
classificados em dois setores econômicos diferentes. No quadro, o projeto está classificado como desenvolvimento de empresas 
privadas e PME, que representa 75% do financiamento.

TOTAL GERAL 94 13.634

Múltiplos setores 1 800

Setor social

Integração e comércio

Aprovações em 2021a

SETORES NÚMERO VALORb

Agricultura e desenvolvimento rural 3 331

Energia 3 347

Meio ambiente e desastres naturais 3 165

Turismo sustentável

Transportes 8 893

Água e saneamento 6 560

Desenvolvimento urbano e habitação 2 450

SUBTOTAL 25 2.746

Mercados financeiros 10 1,452
Indústria 0 0
Desenvolvimento de empresas privadas 
e PMEc

5 805

Reforma/modernização do Estado 21 3,697
Ciência e tecnologia 5 600
SUBTOTAL 41 6.554

FIGURA 2
Aprovações por grupo de setor econômico
(em milhões de dólares dos EUA)

Infraestrutura e meio ambiente

Instituições para o desenvolvimento
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EQUADOR

Uma indústria  
brasileira  
importante recebeu 
um empréstimo do BID 
Invest para reiniciar as 
suas operações em  
uma fábrica em Quito, 
que havia sido  
afetada pela  
pandemia da  
COVID-19. 

Cerca de 48% dos financiamentos aprovados 
em 2021 concentraram-se em duas atividades do 
setor econômico: investimento social (21%) e pro-
gramas de reforma e modernização do Estado 
(27%). Os financiamentos restantes foram dire-
cionados a infraestrutura e meio ambiente (20%), 
financiamento de empresas privadas, mercados 
financeiros e ciência e tecnologia (21%), saúde e 
educação (4%), integração e comércio (1%) e pro-
jetos multissetoriais (6%).

Desembolsos

No fim de 2021, o BID havia desembolsado um total 
de US$ 11,7 bilhões em projetos com garantias so-
beranas. Esse valor é 13% menor do que em 2020 

(Figura 1), mas 28% maior do que a média do perí-
odo de 2016–2019. A queda dos desembolsos este 
ano decorre da redução dos desembolsos de ope-
rações de PBL e de financiamentos especiais para 
o desenvolvimento. Os desembolsos para projetos 
de investimento totalizaram US$ 6,4 bilhões, 10% a 
mais do que o valor desembolsado em 2020.

Atividades sem garantia soberana em 
2021

BID Lab
Em 2021, o BID Lab  aprovou 122 operações to-
talizando US$ 102,8 milhões, inclusive operações 
do Programa de Empreendedorismo Social (ad-
ministrado pelo BID Lab) e US$ 26,6 milhões em 
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 URUGUAI  
O aumento dos  

investimentos e das 
exportações no setor  

de bens e serviços  
intensivos em conhecimento  

é fundamental para a 
estratégia do Uruguai  

para integrar-se melhor  
aos mercados  

mundiais.

financiamentos de terceiros (mobilização central 
para os seus programas). Dessas operações, 59% 
beneficiaram países C e D, e 21,3%, países peque-
nos e insulares (ambas as porcentagens incluem 
operações regionais direcionadas a países desses 
grupos).

Em termos de instrumentos, as operações re-
embolsáveis representaram 55,4% do valor total 
de aprovações. O número de investimentos di-
retos (acionários e quase acionários) dobrou em 
relação a 2020.

As aprovações em 2021 refletiram tanto a 
agenda da Visão 2025 do Grupo do BID como a 
missão de inovação e inclusão do BID Lab: 86% 
dos projetos foram categorizados como inova-
dores, 63% trataram de disparidades de gênero, 
35% abordaram lacunas de diversidade, 28% 

enfocaram a adaptação e mitigação da mu-
dança climática, e 61% visaram a pobreza e a 
vulnerabilidade.

No fim do ano, a carteira ativa do BID Lab con-
sistia em 484 operações (340 não reembolsáveis 
e 144 reembolsáveis), no valor total de US$ 661,1 
milhões. Em 2021, o BID Lab obteve um retorno fi-
nanceiro total de US$ 48,2 milhões da sua carteira 
reembolsável. A carteira ativa do Programa de 
Empreendedorismo Social (SEP) contém um total 
de 162 operações (22 não reembolsáveis e 140 re-
embolsáveis), no valor total de US$ 82,5 milhões.

Financiamentos em condições favoráveis e 
não reembolsáveis
Em 2021, estava disponível um total de US$ 109,0 
milhões nos Programas de Desenvolvimento 
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Estratégico do Capital Ordinário (OC-SDPs), in-
clusive US$  102 milhões aprovados pela Diretoria 
Executiva, US$ 4,4 milhões em cancelamentos em 
2020, US$ 0,8 milhões em recursos não usados em 
2020 e US$ 1,7 milhão em cancelamentos em 2021.

Em 2021, o BID administrou 73 fundos para 
operações de empréstimos e financiamentos 
não reembolsáveis, inclusive sete OC-SDPs, 51 
fundos fiduciários bilaterais e de multidoadores 
(DTFs), assim como 15 fundos de intermediação 
financeira. As contribuições para os DTFs e Fi-
nanciamentos Não Reembolsáveis Específicos a 
Projetos (PSGs) totalizaram US$ 581 milhões em 
2021. Essas contribuições, combinadas com os 
US$  109 milhões disponíveis em OC-SDPs em 
2021 e o estoque de recursos disponíveis no fim 
de 2020, elevaram para US$  1 bilhão o volume 
total de recursos administrados pelo Banco em 
2021. Esse volume representa uma redução de 5% 
em comparação com 2020.

O Banco aprovou 477 CTs em 2021, totalizando 
US$ 197 milhões, sendo que 53% foram financia-
dos com recursos do Banco por meio de OC-SDPs, 
e recursos de doadores (DTFs, FIFs e PSGs) supri-
ram o saldo de 47%. Em 2021, 83% dos recursos 
de CT foram designados para atender a solicita-
ções específicas de clientes, representando um 
aumento de 8 pontos percentuais em relação a 
2020, e os 17% restantes foram usados para pro-
dutos de pesquisa e disseminação. Cerca de 61% 
das CTs financiadas por OC-SDP foram direciona-
dos a operações nacionais, em comparação com 
53% em 2020. Destas, 66% beneficiaram países 
dos grupos C e D.

Cofinanciamentos, parcerias estratégicas e 
mobilização de recursos
À medida que o Grupo do BID se empenhou 
em ajudar a região a navegar a pandemia da 
COVID-19, suscitar a recuperação econômica 
e fazer avanços na Visão 2025 e nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, a mobiliza-
ção de recursos tornou-se ainda mais crítica. Em 
termos gerais, o Grupo do BID apoiou a região 

mobilizando US$ 5,4 bilhões em financiamentos 
de parceiros em 2021, como resultado de 186 tran-
sações e mais de 78 parcerias ativas. Desse valor, 
US$ 152 milhões são recursos não reembolsáveis, 
e US$ 3,05 bilhões representam contribuições re-
embolsáveis. Cerca de US$  1,7 bilhão vieram de 
transações de cofinanciamento, graças aos esfor-
ços coordenados no sentido de ampliar acordos 
quadros e de dependência mútua e exercícios de 
programação. Durante todo o ano, foram celebra-
dos 36 acordos institucionais com parceiros.

No mesmo período, o Grupo do BID também 
intensificou o seu apoio às iniciativas do BID Lab 
e BID Invest para mobilizar recursos. Desde 2016, 
o BID Invest aumentou o seu volume anual de mo-
bilização central, alcançando um volume recorde 
de US$ 2,97 bilhões em 2021, que ultrapassou a 
meta ambiciosa de US$ 2,5 bilhões. Nos últimos 
anos, novas ofertas de produtos financeiros têm 
sido cruciais para aumentar a relação entre em-
préstimos da própria conta e mobilizações. Em 
particular, o instrumento de proteção de cré-
dito não financiado (UCP) foi fundamental para 
alcançar o patamar de US$ 524 milhões em mobi-
lizações em 2021.

Parcerias público-privadas
Na Europa, o Grupo do BID expandiu os seus 
laços com a França, celebrando US$ 4 bilhões em 
projetos conjuntos com a Agência Francesa de De-
senvolvimento (AFD) desde 2018. A AFD e o BID 
também criaram a Parceria de Mobilidade Elétrica, 
e o BID Invest mobilizou US$ 55 milhões do braço 
do setor privado da AFD, a Proparco. A Alema-
nha contribuiu € 2 milhões para incluir migrantes 
venezuelanos no sistema de saúde da Colômbia, 
e tornou-se um parceiro fundador do Fundo de 
Manejo Florestal e Bioeconomia da Amazônia, 
criado pelo BID e o Green Climate Fund. Os Países 
Baixos juntaram-se à Alemanha como doado-
res âncoras do Fundo, empenhando outros €  15 
milhões. A União Europeia (UE) aprovou € 3,2 mi-
lhões para apoiar o turismo e o desenvolvimento 
urbano na República Dominicana.
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O BID também apoiou o reforço do sistema de 
saúde das Bahamas, com € 5,2 milhões do Fundo 
de Investimento no Caribe da Comissão Euro-
peia. O BID e o BID Invest criaram a Plataforma de 
Transparência de Bônus Verdes, uma ferramenta 
digital que aumenta a transparência do mer-
cado de bônus verdes da ALC, em colaboração 
com a Iniciativa de Bônus Climáticos, e recebe-
ram apoio da Alemanha, da Suíça e do Reino 
Unido. A Finlândia está contribuindo € 5 milhões 
ao NDC Pipeline Accelerator, e a Áustria, Espanha 
e Suíça contribuíram ao AquaFund. Finalmente, 
a Suíça empenhou CHF 2 milhões para o Fundo 
Fonte de Inovação, e estamos finalizando as ne-
gociações de uma contribuição de Israel para a 
cibersegurança.

Na Ásia, a Coreia ofereceu US$  500 milhões 
para expandir o Fundo de Cofinanciamento de 
Desenvolvimento de Infraestrutura da Coreia e 
repôs US$ 36,6 milhões em recursos dos Fundos 
Fiduciários da Coreia. O BID ampliou os seus laços 
com a Agência de Cooperação Internacional do 
Japão (JICA), que restabeleceu um empenho de 
US$  3 bilhões para cofinanciamentos em áreas 
com qualificação mais abrangente, aumentando 
a flexibilidade do BID para designar os recursos 
da JICA, ampliando o porte e impacto das ope-
rações e facilitando a cooperação com o BID Lab 
e o BID Invest. O Japão também aumentou a sua 
contribuição aos Fundos Fiduciários Japoneses 
para US$ 20 milhões.

Nas Américas, a Agência de Desenvolvimento 
Internacional dos EUA e o BID anunciaram US$ 2 
milhões para os últimos Prêmios Juntos É Melhor, 
que beneficiam migrantes venezuelanos e as co-
munidades anfitriãs. Finalmente, o BID uniu-se à 
França, Alemanha, Coreia e Suécia para apoiar o 
Programa Colombiano de Crescimento Resiliente 
e Sustentável, no valor de US$ 700 milhões.

Em 2021, o Grupo do BID continuou a am-
pliar os seus vínculos com parceiros multilaterais, 
assim como a sua cooperação com a Iniciativa de 
Financiamento para Mulheres Empreendedoras 
(We-Fi), além de facilitar um Acordo Mestre de 

Credenciamento entre o GCF e o BID Invest, que 
solidifica a parceria e possibilita a apresentação 
de propostas de financiamento para programas 
que promovam investimentos do setor privado 
em projetos climáticos. O BID uniu as suas forças 
com as da Agência Internacional de Energia Re-
novável para promover a transição energética 
da ALC e celebrou um novo acordo com a Or-
ganização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, Ciência e Cultura.

O BID também mobilizou € 8.2 milhões dos Cli-
mate Investment Funds e uniu forças com sete 
organizações internacionais para lançar um novo 
portal para promover a cooperação na área de in-
teligência artificial – o Conselho da Europa, a CE, 
a Agência para os Direitos Fundamentais da UE, a 
OCDE, a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura e o Grupo do Banco Mundial.

As parcerias com o setor público desempenha-
ram um papel central, ajudando o BID a promover 
a Visão 2025. Em um exemplo, a União Europeia 
(UE) e o Banco uniram as suas forças em 2021 
para cofinanciar o projeto de Digitalização do 
Setor de Micro e Pequenas Empresas – Hub Digi-
tal 504. A iniciativa de US$ 13 milhões (financiada 
com US$ 500.000 do BID Lab, US$ 7 milhões em 
financiamentos locais e US$ 5,4 milhões da UE) 
apoiará a transformação digital de micro e pe-
quenas empresas em 15 municípios em Honduras. 
O projeto visa setores como os de hospitalidade 
e turismo e as áreas culturais e criativas, ofere-
cendo algum apoio a empresas informais. O 
objetivo é ajudar empresas a fazer a transição 
para o modelo de negócios digitais, melhorar o 
ecossistema de inovação e empreendedorismo 
em Honduras e promover soluções digitais para 
aumentar a resiliência de MPMEs e assegurar a 
continuidade da atividade empreendedora em 
momentos de crise. Os parceiros esperam criar 
11.000 empregos novos, prestar assistência téc-
nica direta a 3.000 MPMEs e oferecer assistência 
financeira a 1.000 MPMEs, 50% das quais lidera-
das por mulheres.
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PARAGUAI 
O BID está  
ajudando a  
melhorar a qualidade 
dos serviços de água 
e saneamento em 
pequenas cidades e 
comunidades  
rurais e indígenas  
e a ampliar  
o acesso.

Parcerias com o setor privado
Em 2021, o Grupo do BID criou a Coalizão de Par-
ceiros do Setor Privado para o Futuro da América 
Latina e do Caribe. A Coalizão reúne mais de 160 
empresas que estão investindo em áreas alinha-
das com a Visão 2025 e tornou-se a plataforma 
principal do Grupo do BID para captar a inovação 
do setor privado, aprofundar vínculos com parcei-
ros e mobilizar empresas para assumir um papel 
mais proeminente na recuperação da região.

A Coalizão viabilizou uma parceria mais ampla 
com a PepsiCo e uma contribuição de US$ 8 milhões 
da Google visando reforçar instituições de microfi-
nanças para que ofereçam financiamentos críticos 
para pequenas e médias empresas (PMEs). Como 
parte da LACChain, o Citi Innovation Labs e o Grupo 
do BID utilizaram blockchain e dinheiro tokenizado 
para facilitar pagamentos transfronteiriços. O BID e 

a Microsoft ampliaram a iniciativa InvestmentMap e 
implementaram um sistema de alerta precoce para 
prevenir a corrupção. A Microsoft, juntamente com 
a The Coca-Cola Company, tornaram-se parceiras 
fundadoras do BID Lab Forum, o principal evento 
da região para inovação e inclusão.

Além disso, as empresas parceiras realizaram 
um webinário, por meio da iniciativa ConnectAme-
ricas do BID, para ajudar PMEs a alavancar dados 
e inteligência artificial para melhorar os seus ne-
gócios. O BID Lab e a Wayra iniciaram um projeto 
de capital de risco empresarial que ajuda a ampliar 
startups de impacto social por meio de processos 
abertos de inovação realizados conjuntamente 
com empresas de médio e grande porte. Para 
essa iniciativa, a Wayra contribuiu US$ 850.000 
e mais US$  1 milhão em conhecimentos espe-
cializados e apoio em espécie. Finalmente, os 
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BRASIL 
Um projeto em 

Florianópolis  
ampliou a cobertura e 
melhorou a qualidade 
do sistema municipal 

de educação 
para assegurar o 
desenvolvimento 

integral com  
serviços  

de creche.

parceiros concluíram o desenvolvimento de um 
serviço digital que ajuda chilenos à procura de 
emprego a tomar decisões profissionais melhores. 
A plataforma, inspirada por um mapa de emprego 
desenvolvido pela Fundación Telefónica na Espa-
nha, é o produto de um esforço conjunto com o 
Governo do Chile e a Movistar Chile, com o res-
paldo de mais de US$ 1.8 milhão da Telefónica.

O BID também ampliou parcerias com a Mas-
tercard, McKinsey, Amazon, Netflix, Telefónica e 
Scotiabank Mexico em áreas como cidades sus-
tentáveis, governança, disparidades de gênero, 
aptidões digitais, os setores criativos e big data.

Acordos com parceiros não tradicionais
Além do setor empresarial, o Grupo do BID ampliou 
parcerias com entidades filantrópicas. Anunciou 
uma cooperação histórica com a The Rockefeller 

Foundation, que está criando um instrumento de 
financiamento para ampliar o acesso à energia, 
apoiar a transição energética e proteger o clima. 
O BID também reforçou os seus vínculos com a 
Gordon and Betty Moore Foundation para com-
bater a corrupção e aumentar a responsabilização, 
e a Bernard van Leer Foundation direcionou 
€  450.000 para melhorar o desenvolvimento na 
primeira infância. A Iniciativa Salud Mesoamerica —
que reúne o BID, a Carlos Slim Foundation, a Bill 
and Melinda Gates Foundation, os Governos do 
Canadá e da Espanha e os Governos da Meso-
américa — recebeu o Prêmio P3 Impact na Cúpula 
Anual da Concordia, que reconhece parcerias 
público-privadas excepcionais. Finalmente, a Edu-
cation Above All Foundation contribuirá US$ 2,95 
milhões para um investimento não reembolsável 
para a educação no Haiti.
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QUADRO I Dez anos de operações, 2012–2021 (Em milhões de dólares dos EUA)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CAPITAL
Subscrições (encerramento do exercício)
Capital Ordinário (CO)a 116.862 128.780 144.174 156.864 170.916 170.934 170.934 170.934 170.940 170.940 
Fundo para Operações Especiaisa 10.142 10.179 10.204 10.231 10.232 — — — — — 
Outros fundos b 5.340 5.572 6.200 6.621 6.639 7.143 7.468 8.025 8.363 8.747 
Total 132.344 144.531 160.578 173.716 187.787 178.077 178.402 178.959 179.303 179.687 
CAPTAÇÕESc

Saldo (encerramento do exercício) 65.513 66.729 74.938 77.657 79.298 87.048 88.926 94.377 105.437 112.065
Captação anual bruta 12.067 15.763 20.928 18.789 15.584 18.868 19.524 20.297 26.713 24.293
OPERAÇÕES
Ativos de desenvolvimento aprovadosf 
Empréstimos e garantias do COe 10.799 13.290 12.652 10.404 10.803 13.003 14.250 12.961 13.948 14.186 
Títulos de dívida do CO 48 133 320 349 
Fundo para Operações Especiaisj 320 251 300 282 247 —   —   —   —   —
Outros Fundos (l) 60 270 677 388 275 347 506 307 563 402 
Total 11.179 13.811 13.629 11.074 11.325 13.350 14.804 13.401 14.831 14.937 
Desembolsos de ativos de desenvolvimentof

Empréstimos e garantias do COe 6.882 10.558 9.423 9.719 9.600 10.250 11.304 10.574 14.592 12.425 
Títulos de dívida do CO 18 133 253 87 
Fundo para Operações Especiaisj 317 322 301 310 190 — — — —   — 
Outros Fundos (l) 50 143 238 182 162 329 178 223 334 380 
Total 7.249 11.023 9.962 10.211 9.952 10.579 11.500 10.930 15.179 12.892 
Amortizações de ativos de desenvolvimentof

Empréstimos e garantias do COe 4.571 8.462 5.213 5.132 6.023 7.748 6.828 7.186 6.910 7.337 
Títulos de dívida do CO — — 5 13 
Fundo para Operações Especiaisj 196 222 187 184 184 — — — —   — 
Outros fundos 6 8 8 8 45 46 78 77 114 112 
Total 4.773 8.692 5.408 5.324 6.252 7.794 6.906 7.263 7.029 7.462 
Saldo de ativos de desenvolvimento
Empréstimos e garantias do COe 68.640 70.679 74.585 78.745 81.952 89.082 93.377 96.723 104.761 108.886 
Títulos de dívida do CO 18 148 410 435 
Fundo para Operações Especiaisj 4.277 4.364 4.418 4.502 4.510 — —  —  —    —  
Outros fundos 184 317 534 698 806 1.096 1.185 1.324 1.540 1.805 
Total 73.101 75.360 79.537 83.945 87.268 90.178 94.580 98.195 106.711 111.126 
Financiamentos não reembolsáveis aprovadosg

Capital Ordinário 93 148 123 112 102 113 117 114 114 108 
Fundo para Operações Especiaisj —  —  —  —  —  — —  —  —    —  
Fundo Não Reembolsável do BID 245 188 214 190 20 128 424 119 112 281 
Outros fundos 187 256 374 200 181 193 263 221 213 185 
Total 525 592 711 502 303 434 804 454 439 574 
Fundo Multilateral de Investimentos
Operações aprovadash 97 112 94 90 86 85 66 83 71 74 
ADMINISTRAÇÃO
Despesas administrativas
Total – Fundos do Bancok 683 837 688 791 696 736 844 834 890 924 

a Não inclui subscrições de Capital a receber: 2019 – US$ 6 milhões; 2018 – US$ 6 milhões; 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. O FOE ainda existe como conta distinta, mas sem ativos ou 
operações.  
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 separadamente.  
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.



O BID está apoiando a Guatemala nos seus esforços para reduzir as emissões causadas pelo 

desmatamento e a degradação florestal, assim como aumentar a captura de carbono por meio 

do programa REDD+ das Nações Unidas.

Guatemala



Setor de Instituições para o Desenvolvimento (IFD)

Em 2021, o IFD concentrou-se em promover o desenvolvimento institucional em 
áreas estratégicas de recuperação econômica e social e em assegurar a continui-
dade dos serviços públicos e das PMEs durante a pandemia. Os projetos do IFD 
apoiaram a capacidade institucional e o estado de direito para aumentar a eficiência 
e eficácia dos serviços do governo, promover transparência, integridade, segurança 
do cidadão e justiça, melhorar o ambiente de negócios e acelerar a transformação 
digital e a sustentabilidade ambiental em ambos os setores privado e público.

Na área de gestão fiscal, o Banco apoiou reformas de políticas na Costa Rica, 
Chile, Equador, Jamaica, Peru e Uruguai, que permitiram a implementação de polí-
ticas fiscais contracíclicas, assim como aumentos da qualidade dos gastos públicos 
e da eficiência dos processos orçamentários. A Costa Rica e o Equador receberam 
empréstimos de apoio orçamentário para atender a necessidades de financiamento 
de curto prazo e proteger as políticas sociais referentes às populações.

Em termos de inovação em serviços para os cidadãos, o BID avançou projetos 
para reforçar a capacidade institucional do Estado e o estado de direito. O projeto 
de grande escala Brasil Mais Digital acelerará a digitalização, reforçará as capacida-
des de gestão e melhorará a conectividade em estados e municípios. Na Colômbia, 
o BID está apoiando a transformação digital do sistema de justiça. No Paraguai e no 
Chile, os projetos estão melhorando o acesso a informações e a supervisão finan-
ceira dos recursos públicos. A iniciativa Mapainversiones está ajudando a monitorar 
as despesas relacionadas com a COVID-19. Em 2021 o Banco também iniciou um 
estudo para estimular o talento digital no governo e uma rede para apoiar a ciber-
segurança na região.

Para reforçar a competitividade, tecnologia e inovação, o BID está implemen-
tando projetos destinados a acelerar a inovação no setor privado e lidar com a 
mudança climática. Na Argentina, no Uruguai e no Peru, as operações estão promo-
vendo a digitalização de PMEs ambientalmente sustentáveis. Nas Bahamas, o Banco 
está apoiando políticas que visam melhorar o clima de negócios e estimular a eco-
nomia azul como mecanismo de diversificação produtiva sustentável. No Brasil, o 
BID está promovendo o uso de novos instrumentos financeiros para financiar em-
presas inovadoras no estado de São Paulo.

Destaques por setor 2
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Na área de conectividade, mercados e finan-
ças, o Banco concentrou-se em reativar o setor 
produtivo, ajudando a mobilizar financiamentos 
para PMEs por meio de operações com bancos 
nacionais de desenvolvimento. Para estimular fi-
nanciamentos verdes, o BID continuou a prestar 
apoio técnico para novas emissões de bônus verdes 
dos governos. Além disso, criou a Plataforma de 
Transparência de Bônus Verdes, uma ferramenta 
digital em que os investidores podem monitorar 
melhor o impacto dos seus bônus no desenvolvi-
mento. O mecanismo de empréstimo condicional, 
concentrado tradicionalmente na gestão de riscos 
associados a desastres naturais, foi ampliado para 
incluir assistência para a emergência de saúde no 
Equador, na Guiana e na República Dominicana.

Setor de Infraestrutura e Energia (INE)

Em 2021, em harmonia com a Visão 2025 do 
Banco, o INE avançou operações nas áreas de 
integração de infraestrutura, financiamento cli-
mático, transformação digital e gênero.

Cerca de 35% do valor aprovado pelo INE 
no ano passado contribuíram ao objetivo de fi-
nanciamento climático da instituição. Esses 
investimentos apoiaram a resiliência da infraestru-
tura, a redução de gases de efeito estufa, análises 
de vulnerabilidade climática e marcos de adap-
tação em ecossistemas importantes, como o da 
bacia do Amazonas, o Grande Pantanal, o Rio da 
Prata e o Lago Titicaca.

Em 2021, a liderança do BID em integração 
consolidou-se ainda mais com a aprovação de 
três operações novas, no valor total de US$ 332,7 
milhões, que avançaram a integração de infraes-
trutura na região. O INE apoiou o trabalho atual 
de quatro sistemas elétricos de grande porte, 
SIEPAC, SINEA, SIESUR e ARCONORTE2, que 
pretendem interligar os sistemas de energia da 

região. O Banco também fez avanços na sua ini-
ciativa de eletromobilidade e contribuiu a um 
projeto que apoia a Agenda de Transportes, Mo-
bilidade e Logística na Mesoamérica.

Com a aprovação de 22 operações novas (14 
empréstimos de investimento no valor de US$ 1,3 
bilhão, três empréstimos de apoio a políticas no 
valor de US$ 419 milhões e cinco financiamentos 
não reembolsáveis de investimento no valor de 
US$ 23 milhões), o INE aumentou a sua parcela 
de operações com componentes de transforma-
ção digital, de 46% em 2018 para 85% em 2021. 
O INE criou e disponibilizou ferramentas para me-
lhorar a avaliação, monitoração e supervisão de 
projetos de infraestrutura, como a plataforma 
“Pavimentados” (um aplicativo que usa visão 
computadorizada para detectar e medir defeitos 
de pavimentação e avaliar as condições de placas 
de sinalização em estradas) e o Energia Hub (uma 
plataforma baseada na nuvem, que coleta, integra 
e dissemina dados e usa a inteligência artificial 
para automatizar a detecção de fraudes na distri-
buição de eletricidade).

Em coordenação com a Divisão de Gênero e 
Diversidade do BID, o INE implementou uma es-
tratégia para integrar especialistas em gênero a 
cada uma das suas divisões. Todos os emprésti-
mos aprovados pelo INE em 2021 foram alinhados 
estrategicamente com a igualdade de gênero. Em 
Bogotá, o INE está apoiando um programa de for-
mação para 450 mulheres motoristas de ônibus 
elétricos como parte do Programa de Empre-
gos Verdes e Inclusivos da cidade. Na conclusão 
da formação, em abril de 2022, a Operadora de 
Transportes Públicos de Bogotá será a primeira 
empresa de transportes públicos da região a ter ex-
clusivamente mulheres motoristas. O INE também 
atualizou a ferramenta de certificação AquaRating 
para incluir um módulo de gênero e  diversidade 
que ajudará as empresas de água e saneamento a 
adotar as melhores práticas nessa área.

2 Sistema de Interconexão Elétrica Centro-Americana (SIEPAC); Sistema de Interconexão Elétrica Andina (SINEA); Sistema de In-
tegração Energética do Sul (SIESUR); e Sistema de Interconexão entre Guiana, Suriname, Brasil e Guiana Francesa (ARCONORTE).
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HONDURAS 
O BID está 
financiando uma 
iniciativa de longo 
prazo para recuperar 
e manter os serviços 
de ecossistemas 
florestais nas  
bacias  
prioritárias.

Durante todo o ano de 2021, o INE continuou 
a implementar estratégias para enfrentar os im-
pactos da pandemia na execução de projetos de 
infraestrutura, como planos de aceleração de pro-
cessos de licitação, o uso de drones para realizar 
visitas virtuais em campo e a supervisão remota 
de obras com o uso de ferramentas digitais. Essas 
medidas ajudaram a reduzir os atrasos causados 
por interrupções no fornecimento de bens e equi-
pamentos e a proteger a saúde do pessoal dos 
projetos em campo.

Setor de Mudança Climática e 
Desenvolvimento Sustentável (CSD)

Em 2021, o CSD aumentou o seu apoio a ganhos de 
curto prazo na recuperação socioeconômica sus-
tentável da região, sem perder de vista os desafios 
de cumprir metas nacionais de sustentabilidade, 

aumentar a resiliência e combater a mudança cli-
mática no longo prazo.

Por meio dos seus instrumentos de apoio a 
políticas, o Banco prestou assistência a reformas 
importantes em Barbados (para melhorar o pla-
nejamento espacial, o manejo de ativos naturais 
e a gestão de riscos de desastres) e na Colôm-
bia (para viabilizar o crescimento sustentável e 
resiliente). Essas reformas foram concebidas para 
reduzir perdas decorrentes de desastres naturais, 
reduzir as emissões de carbono e a poluição local, 
assim como ampliar as oportunidades para em-
preendimentos sustentáveis. O Banco também 
financiou o Projeto de Inovação Agrícola Sus-
tentável e Inclusiva no Panamá, para aumentar a 
rentabilidade, a resiliência a choques e a sustenta-
bilidade ambiental de pequenos agricultores.

No início de 2021, o Grupo do BID lançou a Iniciativa 
Amazônia e mobilizou mais de US$ 300 milhões para 
promover modelos de desenvolvimento econômico 
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PERU 
O BID está  

ajudando o país 
a transformar 

a qualidade da 
educação, ampliando a 

conectividade e o uso 
de tecnologia  

nas aulas.

a continuidade e qualidade dos serviços de edu-
cação, proteção social e saúde. Também se deu 
prioridade à geração e proteção de empregos 
de qualidade, sobretudo para as populações 
vulneráveis.

Na saúde, o BID mobilizou US$  522 milhões 
em empréstimos novos, reformulações e ope-
rações de garantia para apoiar as medidas de 
resposta à COVID-19, inclusive US$  182 milhões 
para a compra e mobilização de vacinas. Os 
US$ 340 milhões restantes permitiram melhorar 
o acesso a cuidados de qualidade nos sistemas 
de saúde e restabelecer a prestação de servi-
ços essenciais interrompidos pela pandemia. O 
Banco também está apoiando soluções inova-
doras, como rastreamento digital de contatos, 
telemedicina, sistemas eletrônicos de informa-
ções sobre vacinas e documentação digital de 
certificação da COVID-19.

com sustentabilidade social e ambiental na região 
amazônica, que beneficiarão a sua diversidade de 
comunidades. Além disso, por meio do Laborató-
rio de Capital Natural, o Banco apoiou a integração 
do capital natural à Estratégia de Recuperação da 
Economia Azul após a COVID-19 na Costa Rica.

Finalmente, na conferência COP-26, realizada 
em Glasgow, o BID lançou uma Plataforma de 
Mudança Climática para ministérios de finanças 
e economia da região, com o objetivo de facili-
tar o diálogo sobre tópicos como finanças verdes, 
impostos e riscos climáticos, infraestrutura sus-
tentável e o papel do setor privado.

Setor Social (SCL)

Em 2021, o SCL apoiou os países membros mutu-
ários do BID com programas destinados a manter 
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Na área de proteção social, o SCL financiou 
mecanismos para proteger as populações cujos 
empregos ou rendimentos continuaram a ser 
afetados pela pandemia, usando programas de 
transferência existentes ou com a implantação 
acelerada de novos mecanismos eletrônicos de 
identificação e pagamento para proteger quem 
ainda não estava incluído nesses programas. Dos 
quase um bilhão de dólares direcionados pelo 
Banco para as iniciativas de proteção social, 70% 
foram distribuídos como parte da Resposta de 
Governança Proposta pelo Grupo do BID para o 
Surto da Pandemia da COVID-19.

Nas áreas de emprego e previdência social, 
o SCL aprovou mais de US$  1,4 bilhão em em-
préstimos destinados a apoiar as populações 
vulneráveis afetadas pela pandemia, subsidiar in-
centivos para aumentar o emprego de mulheres e 
a competitividade das PMEs, assim como promo-
ver alterações de políticas voltadas a aumentar o 
emprego formal e a participação na previdência 
social. Além disso, o Banco tornou-se a primeira 
organização multilateral a aprovar um Marco de 
Ação de Emprego com uma Perspectiva de Gênero, 
para medir e melhorar a contribuição do Grupo do 
BID ao emprego inclusivo e de qualidade na Amé-
rica Latina e no Caribe. Em harmonia com a Visão 
2025 do BID, o SCL mobilizou recursos humanos 
e financeiros para priorizar a recuperação susten-
tável e inclusiva,  promovendo empregos verdes 
e financiando programas de desenvolvimento de 
aptidões para os setores verdes. O Laboratório de 
Previdência Social Digital do SCL usou ferramen-
tas e tecnologias comportamentais para conectar 
trabalhadores que estão excluídos dos sistemas 
tradicionais de previdência social com opções de 
seguro social, em parceria com plataformas digi-
tais como Didi, Mercado Libre e Beat.

Na educação, o Banco combinou financiamen-
tos para respostas emergenciais aos impactos 
da pandemia com investimentos substanciais de 
apoio à transformação do setor de educação na 
região. O SCL concedeu US$ 195 milhões em em-
préstimos e US$  10 milhões em financiamentos 

não reembolsáveis para apoiar a reabertura de es-
colas em condições essenciais de abastecimento 
e saúde, programas de merenda escolar, isenções 
de anuidades escolares, programas de educação 
a distância e avaliação de perdas de aprendiza-
gem. Esses esforços foram complementados com 
capacitação de professores e ferramentas para 
acelerar a aprendizagem, programas de ensino de 
apoio e sistemas de alerta precoce para proteger 
as trajetórias educacionais, assim como iniciativas 
de aprendizagem híbrida e digitalização.

Na área de migração, o SCL apoiou os países 
afetados pelos fluxos repentinos de migração 
com quatro operações novas que mobilizaram 
US$ 504 milhões em empréstimos e US$ 54 mi-
lhões em financiamentos não reembolsáveis do 
BID e recursos de doadores. Assim, o Banco am-
pliou o seu apoio a 11 países com operações e 
cooperação técnica. Na Colômbia, o Banco está 
apoiando a inclusão social e econômica da popu-
lação migrante venezuelana com um empréstimo 
de US$ 300 milhões, que alavanca outros US$ 17 
milhões da Linha de Financiamento Global em 
Condições Favoráveis na sua primeira operação 
exclusivamente enfocada na migração. A Unidade 
de Migração do BID também produziu conteúdos 
de conhecimento, como a MIGnnovación, uma pu-
blicação sobre as oportunidades que os migrantes 
representam para a região, e uma análise das au-
torizações de migração emitidas pelos países.

Em 2021, o BID também aprovou duas ope-
rações de investimento direto com enfoque em 
gênero: um empréstimo de investimento e um 
empréstimo de apoio a políticas. Um empréstimo 
para o Uruguai apoiará iniciativas destinadas a 
tratar da violência sexual e baseada em gênero, 
e um PBL no Panamá visa reduzir a desigualdade 
entre os gêneros como parte de iniciativas mais 
amplas de melhorar o marco regulatório e institu-
cional. Ademais, em 2021, 76% dos empréstimos 
com garantia soberana e financiamentos não re-
embolsáveis de investimento do BID maiores do 
que US$ 3 milhões apoiaram o gênero, em com-
paração com 58% em 2019 e 19% em 2017. Da 
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mesma forma, 37% dos empréstimos com garan-
tia soberana e financiamentos não reembolsáveis 
de investimento maiores do que US$  3 milhões 
aprovados em 2021 apoiaram a diversidade, em 
comparação com 3% em 2017. Contudo, observa-
ram-se avanços irregulares em diversos grupos, 
com grande parte do avanço do alinhamento 
concentrada em projetos enfocados na inclusão 
de pessoas com deficiência, menos ações direcio-
nadas para povos indígenas ou afrodescendentes 
e uma atenção mínima a pessoas LGBTQ+.

Setor de Integração e Comércio (INT)

Em 2021, o trabalho do INT foi orientado pela 
Visão 2025 do Banco, sobretudo no reforço das 
cadeias de valor regionais, no apoio a PMEs, na 
promoção do comércio digital e na capacitação 
de mulheres empreendedoras.

O INT continuou a ajudar os governos a pro-
mover a facilitação do comércio. Em relação à 
Colômbia, foi aprovado um empréstimo para de-
senvolver um novo plano nacional de logística para 
o país. Para reduzir as assimetrias de integração 
nos países da Bacia do Rio da Prata, o INT desen-
volveu um programa para melhorar o desempenho 
da infraestrutura de logística e transportes e re-
forçar o Fundo de Desenvolvimento Financeiro da 
Bacia do Rio da Prata (FONPLATA). O INT também 
participou, com outros setores do Banco, do de-
senvolvimento de programas para reabilitar as 
instalações do Porto de Manzanillo, na República 
Dominicana, um programa de infraestrutura rodo-
viária para aumentar a competitividade regional do 
Peru e um programa para melhorar o desempenho 
dos transportes de carga em Honduras.

Sob a liderança do INT, o Banco publicou uma 
nota técnica, “Reforço das Cadeias de Valor Regio-
nais na América Latina e no Caribe”, oferecendo aos 
países membros uma caixa de ferramentas finan-
ceiras e não financeiras para avançar essa agenda. 
Foram elaboradas 16 estratégias nacionais de pro-
moção do investimento, que identificaram setores 

promissores e recomendaram políticas e refor-
mas específicas para promover o crescimento. 
Foram realizados estudos verticais de atração de 
investimentos e oportunidades de promoção de 
exportações em setores chave, como automóveis, 
semicondutores e microprocessadores, setor ae-
rospacial, cabos de fibra óptica e videogames.

Em 2021, o INT desempenhou um papel líder 
na organização de fóruns para empresários de 
setores estratégicos apresentarem as vantagens 
competitivas dos países membros mutuários do 
BID. O fórum Miami-ALC 2021 ajudou a promover 
vínculos e negócios entre a comunidade de tec-
nologia de Miami e a ALC, e outros fóruns foram 
realizados em Belize, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Equador, Guatemala e República Dominicana. 
Ampliando o trabalho do Diálogo Empresarial das 
Américas, o Banco também formou uma parceria 
com a Câmara de Comércio dos EUA e a Asso-
ciação de Câmaras de Comércio Americanas na 
ALC para organizar mais de 30 consultas com lí-
deres empresariais da região, como prelúdio da IX 
Cúpula das Américas em junho de 2022 nos EUA.

Para apoiar a internacionalização das PMEs, o 
BID aumentou o número de inscrições de empre-
sas na sua plataforma ConnectAmericas para mais 
de 500.000, chegando a 9 milhões de usuários 
únicos. A ConnectAmericas ofereceu mais de 47 
workshops on-line e MOOCs desde o início da pan-
demia, oferecendo formação para mais de 33.400 
empresários e empresárias. Em 2021, em colabora-
ção com o INE, o INT lançou o aplicativo Build the 
Americas para oferecer informações sobre opor-
tunidades de compras financiadas pelo BID nos 
setores de energia, transportes, água e saneamento.

O INT também lançou o programa Cres-
cendo Juntas nas Américas para ajudar PMEs 
de propriedade ou sob a gestão de mulheres la-
tino-americanas a empreender a transformação 
digital, participar das cadeias de valor regionais 
e globais e reforçar a sua estrutura financeira. 
Quase 700 empresárias de 26 países candida-
taram-se na primeira convocação do programa 
para participar da formação sobre transformação 
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COSTA RICA 
O BID está  
apoiando um  
programa  
governamental para 
desenvolver uma política 
de participação nacional 
dos povos indígenas, 
assim como mecanismos 
institucionais para  
consulta e pesquisa  
de assuntos  
indígenas. 

digital. Em colaboração com o ORP, o INT criou 
um grupo de trabalho com parceiros do setor pri-
vado para reforçar as cadeias de valor. O grupo de 
trabalho criou uma plataforma para servir como 
repositório centralizado de dados, indicadores, 
tendências e iniciativas de integração regional. 
Em colaboração com o SCL/LMK e o LinkedIn, o 
grupo de trabalho também criou um Cadastro Di-
gital de Aptidões Orientadas ao Emprego.

Setor de Conhecimento, Inovação e 
Comunicação (KIC)

Em 2021, o KIC criou o BIDAcademy, uma pla-
taforma de conhecimento e aprendizagem 
destinada a promover aptidões e competências 
profissionais que acelerarão o desenvolvimento 
na América Latina e no Caribe, com um programa 
de trabalho concentrado nas áreas prioritárias de-
finidas na Visão 2025.

Com os programas do BIDAcademy, mais de 
4.817 funcionários do Grupo do BID participaram 
de atividades de conhecimento e aprendizagem 
em 2021, concluindo 210.339 horas de formação 
em áreas como monitoramento socioambiental, 
gestão de riscos em projetos de infraestrutura e 
transformação digital. Além disso, os 85 cursos 
ativos on-line abertos em grande escala (MOOCs) 
do BIDAcademy no EDx e no Coursera contaram 
com 193.000 inscrições e mais de 8.000 partici-
pantes certificados.

Em 2021, em harmonia com as normas edu-
cacionais internacionais, o BIDAcademy emitiu 
29.615 credenciais digitais para as pessoas que 
concluíram cursos do Banco. Em dezembro de 
2021, o BIDAcademy havia emitido um total de 
126.240 credenciais digitais.

Para intensificar ainda mais o seu impacto, em 
2021 o BIDAcademy celebrou vários acordos com 
parceiros estratégicos para ampliar a transferên-
cia, disseminação e produção de conhecimentos 
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BAHAMAS 
O BID está 

financiando várias 
intervenções 

governamentais 
destinadas a 

melhorar a eficiência 
e o desempenho  

do sistema  
público  

de educação.

e aptidões, desenvolver novos cursos e apoiar a 
educação virtual. Além disso, assinou um con-
trato com o Coursera para incluir os MOOCs do 
BID na plataforma e concedeu um total de 670 
bolsas de estudo para órgãos públicos e universi-
dades acessarem cursos do BID.

O Grupo do BID também trabalhou em vários 
tópicos com a Telefónica, a Fundación Telefó-
nica, sua fundação empresarial, e a Wayra, seu 
centro de inovação tecnológica. Entre os marcos 
alcançados destacaram-se uma nova edição do 
MOOC “Big Data sem mistérios” no BIDAcademy, 
destacando a importância da digitalização e ins-
crevendo mais de 75.000 participantes de 70 
países desde o seu lançamento em 2019.

Foram realizados mais de 9,8 milhões de 
downloads de documentos do BID no web-
site de publicações do Banco em 2021. O Banco 

produziu 980 novas publicações, 183 das quais di-
retamente relacionadas à pandemia. O portal do 
BID Números para o Desenvolvimento registrou 
30.800 downloads de conjuntos de dados.

Em 2021, o KIC continuou a capturar, sistemati-
zar e disseminar lições aprendidas nas operações 
do Banco por meio de iniciativas como o prêmio 
“Super-heróis do Desenvolvimento Edição 2021”, 
que avaliou as candidaturas de 91 agências execu-
toras do BID, representando 24 países na América 
Latina e no Caribe.

O KIC continuou a trabalhar com setores do 
BID e parceiros externos para promover uma cul-
tura de inovação e criatividade no Banco. Essas 
iniciativas incluíram o uso de metodologias como 
design thinking e corridas de inovação para im-
plementar com rapidez soluções para otimizar 
operações. Essas abordagens foram usadas com 
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o INE para apoiar a transformação digital em 
água, energia, transportes e mineração; com o 
SPH para modernizar a prestação de serviços de 
saúde no Uruguai; e com o ICS para testar protó-
tipos de soluções de segurança do cidadão em 
pequenas cidades no Brasil.

Em vista do impacto devastador da pandemia 
nos setores criativos da região, o KIC produziu 
pesquisas sobre esse aspecto da crise e organi-
zou o primeiro diálogo regional sobre o papel dos 
setores culturais e criativos na reativação econô-
mica. O BID também organizou a cúpula virtual 
“Como sanar um mundo ferido” para tratar da re-
cuperação e do crescimento após a pandemia, 
com a participação de mais de 14.000 pessoas. 
Como parte do processo de retorno ao escritório, 
o Centro Cultural do BID reabriu as suas portas 
físicas e virtuais em outubro de 2021, com uma 
exposição imersiva sobre mudança climática e 
sustentabilidade, igualdade de gênero e recupe-
ração econômica.

Além de administrar as relações com a im-
prensa, os canais institucionais nas redes sociais 
e a marca do BID, o KIC continuou a melhorar os 
trabalhos de comunicação institucional, aprimo-
rando o posicionamento da marca, a gestão da 
reputação e a disciplina na transmissão de men-
sagens. O Banco também usou ferramentas de 
inteligência artificial para adaptar os conteúdos 
às necessidades do público, o que produziu um 
aumento de 17% na quantidade de assinantes de 
boletins e outros produtos de conhecimento do 
BID, que agora totalizam 980.000 indivíduos.

Internamente, o KIC procurou acelerar a 
adoção de uma cultura de inovação e experimen-
tação institucional por meio de plataformas de 
colaboração para resolver desafios encontrados 
pelas equipes, assim como organizar workshops 
para criar espaços seguros para conversas sobre 
falhas e riscos calculados. Eureka, o repositório 
virtual de inovações do Grupo do BID, agora tem 
300 projetos registrados.

Além disso, o KIC e o Departamento de Re-
cursos Humanos (HRD) trabalharam juntos para 

lançar a plataforma BIDAcademy para oferecer 
capacitação interna para funcionários do Grupo 
do BID. Com essa colaboração, foi desenvolvido 
um programa robusto de capacitação, assegu-
rando a disponibilidade de formações internas 
e virtuais de alta qualidade para os funcionários 
da organização. O HRD fez uma contribuição va-
liosa para reforçar a formação de liderança com 
um programa recém-estruturado para represen-
tantes nos países.

Atividades transversais em destaque

Mudança climática e sustentabilidade 
ambiental
Em 2021, o BID financiou um valor recorde de 
US$ 4,5 bilhões em atividades relacionadas com 
a mudança climática, cumprindo o seu objetivo 
de destinar 30% dos recursos do Banco a essa 
questão. O volume de financiamento climático re-
flete os esforços amplos, abrangendo todo o BID, 
para disseminar a ação climática por toda a car-
teira da instituição. O BID também fez avanços no 
cumprimento do objetivo de envolver 100% das 
operações na gestão efetiva de desastres natu-
rais e risco climático—alcançando o patamar de 
96% em 2021.

Na conferência climática COP26, em Glasgow, 
o Grupo do BID anunciou a sua intenção de ali-
nhar todas as operações com o Acordo de Paris 
a partir de 2023 e oferecer US$  24 bilhões em 
financiamentos climáticos e verdes durante o pe-
ríodo de 2022–2025. O BID também liderou os 
BMDs no processo que produziu a “Declaração 
Conjunta sobre Natureza, Pessoas e Planeta” na 
Conferência das Partes da Convenção Quadro da 
ONU sobre a Mudança do Clima em Glasgow.

Em 2021, o BID aprovou a Iniciativa Amazô-
nia, que mobilizará recursos públicos e privados 
para implementar modelos de desenvolvimento 
sustentável baseados em capital humano, capi-
tal natural e o patrimônio cultural da Amazônia. 
Além disso, o BID está ajudando a preparar uma 
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plataforma regional sobre mudança climática 
para ministérios das finanças. O fórum será uma 
rede pragmática voltada a promover um entendi-
mento comum sobre o papel dos ministérios das 
finanças no avanço da agenda climática.

Em novembro de 2021, o novo Marco de Polí-
ticas Ambientais e Sociais (MPAS) do BID entrou 
em vigor. O MPAS, que foi aprovado pela Direto-
ria Executiva do BID em setembro de 2020, é um 
marco modernizado, consolidado e abrangente 
que responde melhor aos desafios ambientais 
e sociais que confrontam os nossos países. No 
fim de 2021, o BID também lançou um Portal de 
Queixas para oferecer um canal para as partes 
interessadas entrarem em contato direto com 
o BID quando quiserem apresentar uma queixa 
sobre o desempenho ambiental e social de pro-
jetos do BID.

O nosso relatório anual de sustentabilidade 
contém mais informações sobre os avanços do 
BID em mudança climática e sustentabilidade.

Gênero e diversidade
Em 2021, o BID também aprovou duas opera-
ções de investimento direto com enfoque em 
gênero: um empréstimo de investimento e um 
empréstimo de apoio a políticas. Um empréstimo 
para o Uruguai apoiará iniciativas destinadas a 
tratar da violência sexual e baseada em gênero, 
e um PBL no Panamá visa reduzir a desigualdade 
entre os gêneros como parte de iniciativas mais 
amplas de melhorar o marco regulatório e institu-
cional. Ademais, em 2021, 76% dos empréstimos 
com garantia soberana e financiamentos não re-
embolsáveis de investimento do BID maiores do 
que US$ 3 milhões apoiaram o gênero, em com-
paração com 58% em 2019 e 19% em 2017. Da 
mesma forma, 37% dos empréstimos com garan-
tia soberana e financiamentos não reembolsáveis 
de investimento maiores do que US$  3 milhões 
aprovados em 2021 apoiaram a diversidade, em 
comparação com 3% em 2017. Contudo, observa-
ram-se avanços irregulares em diversos grupos, 
com grande parte do avanço do alinhamento 

concentrada em projetos enfocados na inclusão 
de pessoas com deficiência, menos ações direcio-
nadas para povos indígenas ou afrodescendentes 
e uma atenção mínima a pessoas LGBTQ+.

Capacidade institucional e estado de direito
Reforçar a capacidade institucional e o estado 
de direito está no cerne da estratégia do Grupo 
do BID para alcançar o crescimento sustentável 
e reduzir a pobreza e a desigualdade na região. 
Também desempenha um papel transversal na 
Visão 2025 e no seu objetivo de reforçar a boa 
governança e as instituições.

Em 2021, o Grupo do BID elaborou um Guia 
Metodológico para a inclusão da capacidade 
institucional e do estado de direito em todas as 
estratégias de país e no ciclo de projetos.

O Guia enfatiza quatro áreas de intervenção. 
A primeira é a gestão do setor público, inclusive 
questões como prestação de serviços, política e 
gestão fiscal, descentralização e governos sub-
nacionais, equidade no uso de recursos públicos 
e sustentabilidade social e ambiental. A segunda 
área é o combate à corrupção e o reforço do 
estado de direito, inclusive questões de trans-
parência e integridade, segurança do cidadão e 
justiça. Em terceiro lugar, o Guia enfatiza a pro-
moção do desenvolvimento do setor privado, 
inclusive o clima de negócios, a qualidade regu-
latória, o setor financeiro e a inclusão financeira. 
A quarta área é a transformação digital, que inclui 
tanto o marco viabilizador (governança e institui-
ções, regulamentos, talento digital, conectividade 
e ferramentas digitais) quanto a transformação 
digital de setores.

Digitalização
Em 2021, o BID aprovou 16 operações de em-
préstimo totalizando mais de US$  1 bilhão para 
promover a digitalização durante a crise da 
COVID-19 e a recuperação econômica. Os recur-
sos do BID priorizaram a expansão do acesso à 
Internet em ambas as redes de banda larga fixa 
e móvel. Financiaram a promoção de aptidões 
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digitais na República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Argentina e Chile, apoiando progra-
mas de inovação, modernização tecnológica e 
empreendedorismo para a transformação digital 
de MPMEs na Argentina, Jamaica, Peru e Uruguai.

O Banco financiou a digitalização dos siste-
mas de gestão tributária e financeira no Brasil, 
Belize e Peru em 2021, com o objetivo de aumen-
tar a eficácia dos gastos públicos e oferecer maior 
transparência de informações. Da mesma forma, 
o BID financiou programas de transformação 
digital no funcionalismo público da República Do-
minicana e no Ministério da Justiça da Colômbia 
e seu Gabinete da Controladoria Geral. Ademais, 
o BID estimulou programas de apoio a políticas 
no Paraguai, Panamá e Mexico para promover o 
uso de tecnologias para aumentar a transparência 
na administração de recursos públicos, promover 
a competitividade e reduzir os custos de transa-
ções entre o governo, os cidadãos e as empresas.

Empresas
Em fevereiro de 2021, as Diretorias Executivas do 
BID e do BID Invest aprovaram a Política de Pri-
vacidade de Dados Pessoais do Grupo do BID. 
A Política aplica-se a dados pessoais coletados 
e processados pelo Grupo do BID ou em nome 
deste. A Política demonstra o forte compro-
misso do Grupo do BID com a proteção de dados 
pessoais, em harmonia com normas globais de 
privacidade de dados. Como resultado desses es-
forços, o BID foi aprovado pelo Pilar 9 da União 

Europeia, que avalia a proteção adequada de 
dados pessoais.

A Política oferece princípios orientadores para 
cada instituição do Grupo do BID estabelecer o 
seu próprio programa de privacidade, prevendo 
a implementação de salvaguardas administra-
tivas, técnicas e físicas para o processamento 
de dados pessoais de acordo com o seu pró-
prio mandato e as suas necessidades comerciais. 
Alguns destaques de 2021 são a criação de uma 
equipe de privacidade específica para assessorar 
as unidades de negócios sobre a forma correta de 
processar dados pessoais, o uso de soluções tec-
nológicas para apoiar e ampliar as iniciativas de 
privacidade e a realização de uma campanha de 
conscientização em todo o Banco, inclusive for-
mações obrigatórias para todos os funcionários e 
consultores do Grupo do BID.

Outra realização importante em 2021 foi a ob-
tenção da Certificação EDGE Move para o BID e 
o BID Invest. Para tanto, o Grupo do BID foi sub-
metido a um estudo independente rigoroso, que 
incluiu uma análise de políticas, disparidade de 
remuneração entre gêneros, esforços de recru-
tamento, soluções flexíveis de trabalho e cultura. 
Com esta realização, o BID e o BID Invest torna-
ram-se o primeiro banco de desenvolvimento 
das Américas e o segundo do mundo a obter o 
segundo dos três níveis da prestigiosa certifica-
ção EDGE, em reconhecimento do nosso avanço 
na promoção de um local de trabalho com equi-
dade de gênero.
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QUADRO II  Projetos com garantia soberana aprovados em 2021 por país (em milhões de US$)

País Nome Tipo
Custo do 
projeto

Argentina Programa de Água Potável e Saneamento para Comunidades Menores – Tranche II 
(PROAS II)

GOM 250,0

Programa de Inovação Federal (FIP) ESP 287,5
Apoio a Populações Vulneráveis por Meio do Plano Argentino de Combate à Fome Durante 
a Pandemia da COVID-19.

ESP 200,0

Programa de Desenvolvimento da Rede Federal de Fibra Óptica (REFEFO) ESP 100,0
Programa de Crédito para a Reativação da Produção na Província de San Juan GCR 68,0
Projeto de Melhoria Abrangente da Ferrovia General Roca, Ramal Plaza Constitution-La 
Plata: Reformulação e Financiamento Adicional

ESP 130,0

Programa de Segurança Rodoviária na Região Metropolitana de Buenos Aires GOM 250,0
Programa de Infraestrutura Rodoviária de Apoio à Produção – Fase III GOM 195,4
Programa de Fortalecimento e Integração das Redes de Saúde da Província de Buenos 
Aires – PROFIR II

LBR 345,0

Bahamas Promoção do Crescimento Resiliente e Inclusivo nas Bahamas II PBP 140,0
Programa de Apoio ao Reforço do Sistema de Saúde das Bahamas ESP 40,0

Barbados Programa de Políticas de Desenvolvimento Sustentável II PBP 100,0
Belize Programa de Crédito Global para Salvaguardar os Setores Produtivos e o Emprego GCR 15,0

Reforço da Gestão de Gastos Públicos em Belize ESP 8,0
Programa de Apoio ao Setor de Saúde para Conter e Controlar o Coronavírus e Mitigar 
o Seu Efeito na Prestação de Serviços

ESP, PCG 5,0

Bolívia Apoio a Populações Vulneráveis Afetadas pelo Coronavírus II ESP 500,0
Brasil Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso – PROFISCO II MT ESP 62,5

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Alagoas – PROFISCO II AL ESP 40,0
Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) no Estado do Ceará ESP 65,2
Programa Federativo para Segurança Pública Inteligente (PROSEG-Federativo) GCR 180,0
Programa de Preparação de Parcerias Público-Privadas e Concessões TCR 30,0
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Sergipe – PROFISCO II SE ESP 30,7
Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná GOM 113,2
Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior – PROSAMIN ESP 114,3
Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (PROMUJUD) ESP 35,0
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário no Nordeste – AgroNordeste ESP 270,0
Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará – PRODESAN PARÁ GOM 125,0
Programa BID-BNDES de Financiamento da Recuperação Sustentável e Produtiva 
de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs)

GCR 250,0

Chile Apoio de Reforço dos Sistemas de Integridade e Transparência do Chile PBP 50,0
Programa de Apoio à Transição para a Energia Justa, Limpa e Sustentável PBP 50,0
Programa de Apoio à Equidade Social e à Sustentabilidade Fiscal II PBP 500,0
Programa de Transformação Digital e Crescimento Sustentável PBP, LBR 400,0
Programa para a Integração Urbana de Bairros Vulneráveis LBR 120,0

Colômbia Programa de Transformação Digital da Justiça na Colômbia ESP 100,0
Financiamento de Apoio à Transição Energética da Colômbia GCR 47,1
Programa de Apoio à Implementação da Nova Política Nacional de Logística ESP 15,0
Programa de Crescimento Sustentável e Resiliência PBP 1.214,9
Programa de Consolidação de Mecanismos de Participação Privada na Infraestrutura TCR 15,0
Programa de Transformação Digital da Controladoria Geral da República ESP 30,0
Programa de Apoio a Reformas de Políticas para a Inclusão Social e Econômica da 
População Migrante Venezuelana na Colômbia

PBP 317,6
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QUADRO II  Projetos com garantia soberana aprovados em 2021 por país (em milhões de US$)

País Nome Tipo
Custo do 
projeto

Costa Rica Programa de Apoio à Sustentabilidade Fiscal II PBP 250,0
Programa Emergencial de Reforço Fiscal e Restauração do Crescimento SDS 250,0

El Salvador Programa de Modernização do Sistema de Estatísticas de El Salvador ESP 44,0
Programa de Conectividade Digital Social ESP 85,0
Programa de Financiamento de Habitação para a População de Baixa Renda GCR 50,0

Equador Programa de Equidade no Acesso à Justiça e Reabilitação ESP 45,0
Programa de Proteção dos Gastos Sociais e Apoio à Recuperação do Emprego PBP 200,0
Programa Emergencial para a Sustentabilidade Macroeconômica e a Proteção Social SDS 500,0
Apoio a Populações Vulneráveis Afetadas pelo Coronavírus ESP 300,0
Programa de Desenvolvimento e Recuperação Econômica no Equador PBG 400,0
Apoio ao Financiamento e à Compra de Vacinas Contra a COVID-19 PCG 63,2

Guatemala Programa de Transformação Digital na Guatemala para Acesso Inclusivo à Conectividade ESP 70,0
Haiti Expansão de Redes de Segurança para as Populações Vulneráveis Afetadas pelas 

Consequências Socioeconômicas do Coronavírus
ESP 70,0

Programa de Produtividade e Conectividade Rural com Abordagem Territorial ESP 78,3
Apoio ao Plano do Setor de Educação do Haiti (SHESP) ESP 50,0
Programa de Infraestrutura Produtiva V ESP 65,0

Honduras Programa de Água Potável e Saneamento em Honduras GOM 45,0
Programa de Reforma do Setor de Transportes e Logística de Carga de Honduras III PBP 218,5
Programa de Resposta Emergencial à Tempestade Tropical ETA IRF 15,5
Apoio a Populações Vulneráveis Afetadas pelo Coronavírus (COVID-19) ESP 45,0

Jamaica Programa de Reforço da Política e Gestão Fiscal para Responder à Crise de Saúde Pública 
e aos Efeitos Econômicos da COVID-19 na Jamaica

PBP 75,0

México Administração Pública e Transparência para Competitividade PBP 700,0
Programa de Crédito Global para Apoiar a Recuperação Econômica no México GCR 319,0
Programa de Crédito Global para Salvaguardar o Tecido Produtivo e a Recuperação 
Econômica

GCR 200,0

Programa de Melhoria de Bairros ESP 300,0
Panamá Programa de Melhoria da Eficiência, Qualidade e Inclusão no Setor Educacional do Panamá ESP 15,0

Programa de Apoio a Políticas de Igualdade de Gênero II PBP 150,0
Programa de Crédito Global para Promover a Sustentabilidade e a Recuperação 
Econômica no Panamá

GCR 150,0

Projeto de Inovação Agrícola Sustentável e Inclusiva ESP 46,6
Programa de Promoção da Diversificação e Competitividade Econômica II PBP 150,0
Resposta Imediata de Saúde Pública para Conter e Controlar o Coronavírus e Mitigar o Seu 
Impacto nos Serviços

ESP 30,0

Paraguai Programa de Reforço do Sistema Nacional de Estatísticas do Paraguai ESP 43,0
Programa de Apoio à Agenda de Transparência no Paraguai II PBP 250,0

Peru Programa de Infraestrutura Rodoviária para Competitividade Regional (Proregion 1) GOM 861,6
Financiamento de Soluções de Transportes Elétricos Sustentáveis GCR 20,0
Programa de Promoção do Financiamento Sustentável na Região da Amazônia Peruana – 
Oportunidade para Alavancar Bionegócios (Programa de Bionegócios)

GCR 20,0

Programa de Apoio a Políticas Sociais para Proteger Populações Vulneráveis no Peru DDP 600,0
Programa de Inovação, Modernização Tecnológica e Empreendedorismo ESP 140,0
Projeto de Melhoria da Administração Financeira do Setor Público por Meio da 
Transformação Digital

ESP 92,5

Programa de Apoio à Recuperação Fiscal e Econômica no Peru DDL 500,0

(cont.)
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QUADRO II  Projetos com garantia soberana aprovados em 2021 por país (em milhões de US$)

País Nome Tipo
Custo do 
projeto

República Reabilitação e Expansão do Porto de Manzanillo ESP 100,0
Programa de Reforço da Gestão do Funcionalismo Público na República Dominicana ESP 30,0
Programa de Sustentabilidade e Eficiência do Setor Energético III PBP 250,0
Programa de Melhoria da Conectividade para a Transformação Digital na República 
Dominicana

ESP 115,0

Apoio à Consolidação de um Sistema Inclusivo de Proteção Social na República 
Dominicana

ESP 100,0

Regional Integração Regional dos Países da Bacia do Rio da Prata GCR 100,6
Programa de Desenvolvimento da Resiliência contra Desastres e Mudança Climática nos 
países da OECO

GCR 50,0

Suriname Apoio a Redes de Segurança para as Populações Vulneráveis no Suriname ESP 30,0
Uruguai Programa de Igualdade de Gênero e Empoderamento da Mulher (Promujeres) ESP 5,1

Programa de Transformação Digital de MPMEs ESP 15,0
Programa de Reforço da Política Pública e da Gestão Fiscal em Resposta à Crise Sanitária e 
Econômica Causada pela COVID-19 no Uruguai II

DDP 145,0

Educação para Transformação: Conclusão de Ciclos e Novas Ofertas Educacionais ESP 61,0
Programa de Infraestrutura Viária CVU III ESP 77,8
Programa de Saneamento Urbano de Montevidéu (PSU VI) ESP 82,4

TOTAL GERAL 15.478,3

Dominicana

(cont.)
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QUADRO III  Subscrições do capital, cotas de contribuição e poder de voto em 31 de dezembro 
de 2021 (Em milhões de dólares dos Estados Unidos)a

Capital Ordinário
Capital Ordinário subscrito % do número 

total de  
votosbPaíses membros Integralizado Exigível

Capital integralizado 
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 36,0 1.002,5 18,0 1.056,6 0,608 
Equador 27,0 751,3 12,8 791,0 0,456 
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 50,015 

Canadá 241,7 6.598,8 185,6 7.026,1 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 37,3 842,0 0,471 
Total dos países membros 
extrarregionais   

964,1 26.330,0 1.207,1 28.501,4 15,9790 

TOTAL GERAL $6.039,0 $164.901,0 $5.814,0 $176.755,0 100,0
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.



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

Categoria 2019 2020 2021
Assembleia de Governadores $    4,0 $    2,8 $     1,0 
Diretoria Executiva 21,9 21,7 20,6 
Escritório de Avaliação e Supervisão 6,2 6,4 7,0 
Mecanismo de Consulta e Investigação Independente (MEC) 2,1 1,7 1,8 
Tribunal Administrativo 0,9 0,7 1,1 
60° aniversário do Banco 1,4 —   —
Sede e Representações 557,7 538,6 542,0 
Total de despesas administrativas brutasa,b,c,d,e 594,2 571,9 573,5 
Reembolso de fundos em administração e da CII (19,2) (21,2) (19,6)
Reembolsos do FUMIN e do INTAL, receita administrativa (14,2) (18,9) (12,5)
Total de despesas administrativas líquidas 560,8 531,8 541,4 
Capital 49,1 36,3 50,8 
Total de despesas administrativas líquidas e de capital $609,9 $568,1 $592,2 

a Não inclui depreciação no valor de US$ 41,5 milhões, US$ 48,2 milhões e US$ 48,8 milhões em 2019, 2020 e 2021, respectivamente.  
b Não inclui custos de pensões e benefícios pós-aposentadoria no valor de US$ 126,1 milhões, US$ 171,6 milhões e US$ 213,6 milhões em 2019, 2020 e 2021, 
respectivamente.
c Não inclui US$ 2,2 milhões, US$ 4,3 milhões e US$ 3,6 milhões em despesas com projetos de capital não capitalizados em 2019, 2020 e 2021, respectivamente.
d Inclui despesas pré-pagas no valor de US$ 9,7 milhões, US$ 6,8 milhões e US$ 5,7 milhões em 2019, 2020 e 2021, respectivamente.  
e Não inclui despesas reembolsadas pelos Fundos em Administração, no valor de US$  8,2 milhões, US$  6,7 milhões e US$  6,1 milhões em 2019, 2020 e 
2021, respectivamente.  Não inclui despesas reembolsadas pela CII, no valor de US$ 9,4 milhões, US$  11,2 milhões US$  11,7 milhões em 2019, 2020 e 2021, 
respectivamente. Não inclui US$ 72,0 milhões, US$ 75,0 milhões e US$ 67,2 milhões em despesas pagas à CII em 2019, 2020 e 2021, respectivamente.  Não 
inclui US$ 0,1 milhão referente às atividades de reestruturação do setor privado em 2019,  nem US$ (15,3) milhões, US$ (1,8) milhão e US$ (1,2) milhão em outras 
despesas extraorçamentárias em 2019, 2020 e 2021, respectivamente.

QUADRO IV  Estrutura salarial – funcionários internacionais (em 31 de dezembro de 2021) 
(em dólares dos EUA)

Grau Funções representativas
Piso  

salarial
Teto  

salarial
Pessoal no 
grau (%)

Salário 
médio

Benefícios 
médios 

orçamentadosa

P Presidenteb 481.517 0,1% 481.517 202.237 
E1 Vice-Presidente Executiva 343.800 448.000 0,1% 420.000 176.400 
E2 Vice-Presidente 316.500 427.000 0,2% 375.589 157.747 
E3 Gerente Geral 289.500 420.000 0,3% 374.803 157.417 
E4 Chefe de Escritório Independente 249.600 375.000 0,6% 316.474 132.919 
E5 Gerente de Setor 221.900 333.200 1,3% 262.072 110.070 
R Representante no País 193.800 299.300 1,3% 223.933 94.052 
1 Chefe de Divisão – Líder Técnico 

Principal/Assessor Principal
193.800 299.300 4,2% 231.212 97.109 

2 Chefe de Unidade – Especialista 
Principal/Assessor Sênior

171.600 265.300 8,7% 196.601 82.573 

3 Especialista Líder/Assessor 145.400 232.500 16,5% 163.392 68.625 
4 Especialista Sênior 128.000 204.600 23,6% 137.848 57.896 
5 Especialista 116.500 174.900 19,5% 120.645 50.671 
6 Associado Sênior 103.700 155.200 8,2% 105.887 44.473 
7 Associado 92.100 138.000 5,2% 97.350 40.887 
8 Analista Sênior – Coordenador 

Administrativo Sênior
80.800 121.000 5,2% 87.223 36.634 

9 Analista – Coordenador 
Administrativo

71.400 106.900 3,6% 78.915 33.144 

10 Assistente Sênior 57.600 91.900 1,0% 65.541 27.527 
11 Assistente 50.300 80.200 0,3% 53.155 22.325 

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 salário do Presidente não inclui Subsídio Executivo no valor de US$ 86.176.
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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 N US$ 1,490 US$ 2,596
Investimentos – curto prazo – Notas D, M e N 38,552 US$ 40,042 36,896 US$ 39,492

Ativos de desenvolvimento
Saldo de empréstimos – Notas E, G e N 108,886 104,761

Provisão para perdas com empréstimos – Nota G (433) (486)
Taxas e custos de originação de empréstimos diferidos 57 108,510 - 104,275

Títulos de dívida – Notas F e N 
Medidas ao valor justo 74 -
Medidas ao custo amortizado 361 410
Provisão para perdas com empréstimos – Nota G (16) 419 (18) 392

Ativos derivativos, líquidos – Notas L, M, N e U 890 1,577

Juros e outros encargos acumulados
Sobre empréstimos 509 479
Sobre outros 3 512 1 480

Outros ativos
Valor a receber sobre venda de títulos para investimento 88 10
Imobilizado, líquido – Nota I 445 448
Outros – Nota E 846 1,379 859 1,317

Total do ativo US$ 151,752 US$ 147,533

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo

Captações – Notas J, K, L, M e U
Curto prazo US$ 1,096 US$ 1,186
Médio e longo prazo:

Medidas ao valor justo 84,034 82,631
Medidas ao custo amortizado 28,961 US$ 114,091 26,659 US$ 110,476

Passivos derivativos, líquidos – Notas L, M, N e U 290 497

Passivo de planos de benefícios pós-aposentadoria – Nota V 888 1,363
Valores devidos ao Fundo Não Reembolsável do BID – Nota P 126 208
Juros acumulados sobre captações ao custo amortizado 154 151
Programas especiais a desembolsar – Nota Q 225 226
Outros passivos – Nota E, L e M 892 935

Total do passivo 116,666 113,856

Patrimônio líquido
Capital – Nota R

Subscritas 14.170.108 ações 170,940 170,940
Menos parcela exigível (164,901) (164,901)
Capital integralizado adicional 5,815 5,814

11,854 11,853
Valores a receber de países membros – Nota H (803) (798)
Lucros retidos – Nota S 24,178 23,243
Outros lucros (prejuízos) abrangentes acumulados – Nota T (143) 35,086 (621) 33,677

Total do passivo e patrimônio líquido US$ 151,752 US$ 147,533

 

31 de dezembro
2021 2020

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2021/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, L e U US$ 2,058 US$ 2,314 US$ 3,278
Outras receitas de empréstimos 126 126 128

2,184 2,440 3,406
Investimentos – Notas D e L

Juros 118 373 953
Ganhos (perdas) líquidos (13) 23 59

Outras receitas de juros – Notas L e U 43 4 3
Outros 43 53 43

 Total do resultado 2,375 2,893 4,464

Despesas
Despesas de captação 

Juros, depois dos swaps – Notas J, K, L e M 595 1,238 2,498
Outros custos de captação 29 27 24

624 1,265 2,522
Provisão (crédito) para perdas com ativos de desenvolvimento – Nota G (79) 182 43
Despesas administrativas 924 890 834
Programas especiais – Nota Q 94 103 103

Total das despesas 1,563 2,440 3,502

Resultado operacional 812 453 962

Ajustes líquidos ao valor justo realizados nas carteiras de longo prazo e 
operações em moeda estrangeira – Notas K, L e U 402 220 402

Outros componentes dos custos (créditos) líquidos de benefícios de pensão – Nota V (37) 1 75
Transferências aprovadas pela Assembleia de Governadores – Nota P (92) (64) (54)

Resultado líquido  1,085 610 1,385

Lucros retidos, início do exercício 23,243 22,781 21,446
Distribuições em nome dos acionistas – Nota AA (150) (110) (50)
Ajuste de efeitos acumulados de perdas esperadas com empréstimos – Nota B - (38) -

Lucros retidos, encerramento do exercício US$ 24,178 US$ 23,243 US$ 22,781

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS (PREJUÍZOS) ABRANGENTES
Em milhões de dólares dos Estados Unidos

Resultado líquido US$ 1,085 US$ 610 US$ 1,385
Outros lucros (prejuízos) abrangentes – Nota T

Reclassificação como lucros (prejuízos) – amortização de perdas
atuariais líquidas e crédito por serviço prévio em planos de 
benefícios pós-aposentadoria – Nota V 124 90 (1)

Ajustes líquidos ao valor justo realizados nas captações atribuíveis a
variações no risco creditício específico ao instrumento (160) (269) (48)

Reconhecimento de variações em ativos e passivos de planos de benefícios 
pós-aposentadoria – Nota V 514 (497) (356)

Total dos outros lucros (prejuízos) abrangentes 478 (676) (405)

Lucro (prejuízo) abrangente US$ 1,563 US$ (66) US$ 980

Exercícios encerrados em 31 de dezembro
2021 2020 2019

Exercícios encerrados em 31 de dezembro
2021 2020 2019

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2021/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

Atividades de desenvolvimento:

Desembolsos de empréstimos US$ (12,425) US$ (14,592) US$ (10,574)

Liquidações de empréstimos 7,337 6,910 7,186

   Compra de títulos de dívida (87) (254) (133)

   Cobrança de títulos de dívida 13 5 -

Caixa líquido aplicado em atividades de desenvolvimento (5,162) (7,931) (3,521)

Aquisição de imobilizado (45) (26) (35)

Outros ativos e passivos 89 150 9

Caixa líquido aplicado em atividades de empréstimo e investimento (5,118) (7,807) (3,547)

Fluxos de caixa gerados por atividades de financiamento

Captações de médio e longo prazo:

Recursos gerados por emissões de títulos 24,299 26,765 20,266

Amortizações (16,842) (17,372) (15,433)

Captações de curto prazo:

Recursos gerados por emissões de títulos 7,264 9,574 13,851

Amortizações (7,354) (9,664) (13,721)

Garantias em numerário recebidas (retornadas) (886) 1,292 6

Valores recebidos de países membros - - 7

Valores recebidos em subscrições de capital - 6 -

Distribuições pagas em nome dos acionistas (149) (109) (50)

Pagamentos de manutenção de valor para os países membros - (154) (51)

Caixa líquido gerado por atividades de financiamento 6,332 10,338 4,875

Fluxos de caixa gerados por atividades operacionais

Compras brutas de investimentos de curto prazo (72,108) (70,167) (61,143)

Recursos brutos gerados pelo vencimento ou a venda de investimentos de curto prazo 69,218 68,457 59,265

Receitas de operações de crédito, depois dos swaps 2,100 2,680 3,491

Juros e outros custos de captação, depois dos swaps (608) (1,660) (2,496)

Receitas de investimentos 52 390 821

Outras receitas de juros 26 9 2

Outras receitas 47 52 43

Despesas administrativas (750) (752) (759)

Transferências para o Fundo Não Reembolsável do BID (173) (92) (63)

Programas especiais (95) (83) (108)

Caixa líquido aplicado em atividades operacionais (2,291) (1,166) (947)

Efeito de flutuações cambiais sobre o caixa (29)            16 (1)

Aumento (redução) líquido no Caixa (1,106) 1,381 380

Caixa, início do exercício 2,596 1,215 835

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

2021 2020 2019

Caixa, encerramento do exercício US$ 1,490 US$ 2,596 US$ 1,215

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2021/fs.
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APÊNDICE I Lista de Governadores do BID em 31 de dezembro de 2021
País Cargo Nome
ALEMANHA Governador Norbert Barthle
ALEMANHA Governadora Suplente Marianne Kothé
ARGENTINA Governador Gustavo Osvaldo Beliz
ARGENTINA Governador Suplente Leandro Gorgal
ÁUSTRIA Governador Magnus Brunner
ÁUSTRIA Governadora Suplente Edith Frauwallner
BAHAMAS Governador Michael Halkitis
BAHAMAS Governador Suplente Simon Wilson
BARBADOS Governadora Mia Amor Mottley
BARBADOS Governador Suplente Ian Carrington
BÉLGICA Governador Vincent Van Peteghem
BÉLGICA Governadora Suplente Meryame Kitir
BELIZE Governador John Briceño
BELIZE Governador Suplente Christopher Coye
BOLÍVIA Governadora Gabriela Mendoza Gumiel
BOLÍVIA Governador Suplente Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García
BRASIL Governador Paulo Guedes
BRASIL Governador Suplente Roberto Fendt Junior
CANADÁ Governador Harjit Sajjan
CANADÁ Governador Suplente Rick Stewart
CHILE Governador Rodrigo Cerda Norambuena
CHILE Governador Suplente Alejandro Weber Pérez
CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA Governador Yi Gang
CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA Governador Suplente Yulu Chen
COLÔMBIA Governador José Manuel Restrepo Abondano
COLÔMBIA Governadora Suplente Alejandra Carolina Botero Barco
COREIA, REPÚBLICA DA Governador Nam-Ki Hong
COREIA, REPÚBLICA DA Governador Suplente Juyeol Lee
COSTA RICA Governador Elián Villegas Valverde
COSTA RICA Governador Suplente Rodrigo Cubero Brealey
CROÁCIA Governador Zdravko Maric
CROÁCIA Governador Suplente Stipe Župan
DINAMARCA Governador Stephan Schonemann
DINAMARCA Governadora Suplente Frida Dyred
EL SALVADOR Governador Alejandro Zelaya Villalobo
EL SALVADOR Governador Suplente Douglas Pablo Rodríguez Fuentes
EQUADOR Governador Simón Cueva
EQUADOR Governador Suplente Guillermo Avellán
ESLOVÊNIA Governador Andrej Šircelj
ESLOVÊNIA Governadora Suplente Urška Grmek
ESPANHA Governadora Nadia Calviño Santamaría
ESPANHA Governador Suplente Gonzalo García Andrés
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Governador Andrew Baukol
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Governador Suplente Jose W. Fernandez
FINLÂNDIA Governadora Elina Kalkku
FINLÂNDIA Governadora Suplente Satu Santala

(continua na página seguinte)
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APÊNDICE I Lista de Governadores do BID em 31 de dezembro de 2021
País Cargo Nome
FRANÇA Governador Bruno Le Maire
FRANÇA Governador Suplente Emmanuel Moulin
GUATEMALA Governador Alvaro Gonzalez Ricci
GUATEMALA Governador Suplente Sergio Francisco Recinos Rivera
GUIANA Governador Bharrat Jagdeo
GUIANA Governador Suplente Ashni Singh
HAITI Governador Michel Patrick Boisvert
HONDURAS Governador Luis Fernando Mata Echeverri
HONDURAS Governador Suplente Wilfredo Rafael Cerrato Rodriguez
ISRAEL Governador Avigdor Liberman
ISRAEL Governadora Suplente Shira Greenberg
ITÁLIA Governador Daniele Franco
ITÁLIA Governador Suplente Ignazio Visco
JAMAICA Governador Nigel Clarke
JAMAICA Governadora Suplente Darlene Morrison
JAPÃO Governador Shunichi Suzuki
JAPÃO Governador Suplente Haruhiko Kuroda
MÉXICO Governador Rogelio Eduardo Ramírez de la O
MÉXICO Governador Suplente Gabriel Yorio
NICARÁGUA Governador Ivan Adolfo Acosta Montalván
NICARÁGUA Governador Suplente Manuel Coronel Novoa
NORUEGA Governadora Bjørg Sandkjær
NORUEGA Governador Suplente Bjørn Brede Hansen
PAÍSES BAIXOS Governadora Sigrid Kaag
PAÍSES BAIXOS Governadora Suplente K. (Kitty) van der Heijden
PANAMÁ Governador Héctor E. Alexander H.
PANAMÁ Governador Suplente Javier Enrique Carrizo Esquivel
PARAGUAI Governador Oscar Llamosas Díaz
PARAGUAI Governador Suplente Iván Haas
PERU Governador Pedro Francke Ballvé
PERU Governador Suplente Gustavo Guerra García Picasso
PORTUGAL Governador João Leão
PORTUGAL Governador Suplente Francisco André
REPÚBLICA DOMINICANA Governador José Manuel Vicente Dubocq
REPÚBLICA DOMINICANA Governador Suplente Miguel Ceara Hatton
SUÉCIA Governadora Jenny Ohlsson
SUÉCIA Governadora Suplente Sigrún Rawet
SUÍÇA Governador Dominique Paravicini
SUÍÇA Governadora Suplente Beatrice Meyer
SURINAME Governador Armand K. Achaibersing
TRINIDAD E TOBAGO Governadora Camille R. Robinson-Regis
TRINIDAD E TOBAGO Governadora Suplente Joanne Deoraj
REINO UNIDO Governadora Elizabeth Truss MP
REINO UNIDO Governadora Suplente Vicky Ford MP
URUGUAI Governadora Azucena María Arbeleche Perdomo
URUGUAI Governador Suplente Alejandro Irastorza Mautone
VENEZUELA Governador Carlos Vecchio

(continuação)
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APÊNDICE II Diretores Executivos e Suplentes

Diretores Executivos

Diretores Executivos Suplentes
Número de 

votos

Poder 
percentual  

de voto
Guillermo Alberto Francos (Argentina)
Jorge Eduardo Srur (Argentina)

Eleito por:
Argentina e Haiti

1.674.226 11,810

Renaud Marc Christian Lassus (França)
Emmi Maria Oikari (Finlândia)

Eleito por:
Áustria, Dinamarca, Espanha, Finlândia, 
França, Noruega e Suécia

687.703 4,851

R. Brian Langrin (Jamaica)
Vago (Trinidad e Tobago)

Eleito por:
Bahamas, Barbados, Guiana, Jamaica e 
Trinidad e Tobago

215.269 1,518

Ralf Ernst Schroeder (Alemanha)
Adolfo Di Carluccio (Itália)

Eleito por:
Alemanha, Bélgica, China, Israel, Itália, Países 
Baixos e Suíça

712.259 5,024

Edna Gabriela Camacho (Costa Rica)
Diego Aycinena Abascal (Guatemala)

Eleito por:
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras e Nicarágua

357.450 2,521

Santiago Cat Ruprecht (Uruguai)
Mario Alberto Guillen Suarez (Bolivia)

Eleito por:
Bolívia, Paraguai e Uruguai

366.858 2,588

José Guilherme Reis (Brasil)
Sérgio Portugal (Brasil)

Eleito por:
Brasil e Suriname

1.622.236 11,443

Donald Bobiash (Canadá)
Eric Madueño (Canadá)

Eleito por:
Canadá

567.174 4,001

Matias Acevedo Ferrer (Chile)
Bernardo Acosta (Equador)

Eleito por:
Chile e Equador

528.355 3,727

Luis Martin Uribe Velez (Colômbia)
Gerardo M. Corrochano (Peru – até 
Novembro de 2021)

Eleito por:
Colômbia e Peru

657.710 4,639

Shigeo Shimizu (Japão)
Malcolm Geere (Reino Unido)

Eleito por:
Coreia, Croácia, Eslovênia, Japão, Portugal e 
Reino Unido

865.302 6,104

Mario Alejandro Gaytán (México)
Alejandro Selman Mejia (República Dominicana)

Eleito por:
México e República Dominicana

1.121.196 7,909

Gustavo Tarre Briceño (Venezuela)
Carlos Alberto Vallarino (Panamá)

Eleito por:
Panamá e Venezuela

547.051 3,859

Vago (Estados Unidos da América)
Vago

Eleito por:
Estados Unidos da América

4.253.799 30,006

TOTAL 14.176.588 100,00
Em 31 de dezembro de 2021.
*Em virtude do arredondamento, o total pode não corresponder exatamente à soma das parcelas.
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APÉNDICE III Principais Funcionários
Presidente Mauricio J. Claver-Carone

Vice-Presidente Executiva Reina Mejía Chacón

Vice-Presidente de Países Richard Martínez Alvarado

Vice-Presidente de Setores e Conhecimento Benigno López Benitez

Vice-Presidente de Finanças e Administração Gustavo De Rosa

Chefe de Gabinete e Assessora Executiva, Gabinete da Presidência Jessica L. Bedoya

Economista Chefe e Gerente Geral do Departamento de Pesquisa Eric Parrado Herrera

Gerente Geral, Departamento de Países – Cone Sul María Florencia Attademo-Hirt

Gerente Geral, Departamento de Países – Grupo Andino Tomás Bermúdez

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

Fernando Quevedo

Gerente Geral, Departamento de Países Caribenhos, a.i. Carmen María Madriz

Secretário do Banco e Assessor Executivo, Gabinete da Presidência Marlon Tábora Muñoz

Diretor Jurídico e Gerente Geral, Departamento Jurídico John Scott

Assessor Chefe, Gabinete da Vice-Presidência Executiva José Jorge Seligmann Silva

Gerente Geral, Departamento Financeiro, e Diretor Financeiro Gustavo De Rosa

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

Hugo Flórez Timorán

Gerente Geral, Departamento de Orçamento e Serviços Administrativos Diego Murguiondo

Gerente Geral, Departamento de Tecnologia da Informação, e Diretor de Informação Jean-Michel Baudoin

Gerente Geral, BID Lab Irene Arias Hofman

Auditor Executivo, Gabinete do Auditor Executivo Jorge Da Silva

Gerente, Setor de Conhecimento, Inovação e Comunicação Federico Basañes

Gerente, Setor de Infraestrutura e Energia Rigoberto Ariel Yépez-García

Gerente Geral, Departamento de Recursos Humanos Carolina Serra

Gerente, Setor Social Ferdinando Regalía

Gerente, Setor de Instituições para o Desenvolvimento Susana Cordeiro Guerra

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

Gerente, Setor de Integração e Comércio Fabrizio Opertti

Gerente, Escritório de Parcerias Estratégicas Bernardo Guillamon

Diretor de Risco, Escritório de Gestão de Risco Federico Galizia

Chefe, Escritório de Integridade Institucional Laura Profeta

Diretora, Escritório de Avaliação e Supervisão Ivory Yöng Protzel

Diretora, Mecanismos Independente de Consulta e Investigação Andrea Repetto

Oficial de Ética Alberto Rivera-Fournier

Em 31 de dezembro de 2021.

43RELATÓRIO ANUAL DO BID 2021



ARGENTINA, Agustín Aguerre
Calle Esmeralda 130, pisos 19 y 20
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
C1035 ABD, CABA
Buenos Aires Tel.: 4320–1800

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

BARBADOS, Viviana Alva Hart
“Hythe”, Welches, Maxwell Main Road
Christ Church Tel.: 227–8500
Barbados

BELIZE, Ramiro López Ghio
1024 Newtown Barracks
101 1st Floor
Marina Towers Building
(P.O. Box 1853)
Cidade de Belize Tel.: 221–5300

BOLÍVIA, Julia Johannsen
Av. 6 de Agosto 2818,
entre calles Cordero y Clavijo La Paz
(Casilla 12954)
La Paz Tel.: 2217–7700

BRASIL, Morgan Doyle
Setor de Embaixadas Norte
SEN, Quadra 802 Conjunto F Lote 39
Brasília (DF) 70800–400
(Correo):
Alameda Santos, 2300 Ed. Haddock
Santos, 2 andar Bairro Cerqueira Cesar
São Paulo – SP Tel.: 3317–4200

CHILE, Florencia Attademo-Hirt
Avenida Pedro de Valdivia 0193, piso 10
(Casilla 16611)
Correo 9 (Providencia)
Santiago Tel.: 22 431–3700

COLÔMBIA, Ignacio Corlazzoli
Carrera 7, N 71–21
Torre B, piso 19
Edificio Bancafe
Bogotá Tel.: 325–7000

COSTA RICA, Fernando Quevedo
Centro Corporativo El Cedral
Edificio A, piso 4
Escazú, San José Tel.: 2588–8700

EL SALVADOR, César Falconi
Edificio World Trade Center, piso 4
89 Avda. Norte y Calle El Mirador
San Salvador Tel.: 2233–8900

EQUADOR, Juan Carlos de la Hoz
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, Lorena Solorzano ai
47 High Street, Kingston
(P.O. Box 10867)
Georgetown Tel.: 225–7951

HAITI, Yvon Mellinger
Banque interaméricaine de développement
Bourdon 389
(Boîte postale 1321)
Port-au-Prince Tel.: 2812–5000

HONDURAS, Maria José Jarquin
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Primera Calle
(Apartado postal 3180)
Tegucigalpa Tel.: 290–3500

JAMAICA, Lorenzo Escondeur a.i.
6 Montrose Rd
Kingston 6
Kingston Tel.: 764–0815/0816

MÉXICO, Ernesto Stein
Avda. Paseo de la Reforma 222, piso 11
Colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc
06600 CDMX Tel.: 9138–6200

NICARÁGUA, Baudouin Duquesne
Edificio BID
Boulevard Jean Paul Genie
Km. 4 ½ Carretera a Masaya
(Apartado postal 2512)
Manágua Tel.: 264–9080

PANAMÁ, Rocío Medina-Bolívar
Calle 50 con calle Elvira Méndez
Edificio Tower Financial Center (Towerbank)
(Apartado postal 0816–02900 Zona 5)
 Tel.: 206–0900

PARAGUAI, Edna Armendariz
Quesada 4616 y Legión Civil Extranjera
Legión Civil Extranjera
(Casilla 1209)
Assunção Tel.: 616–2000

PERU, Tomás Bermúdez
Dean Valdivia 148-Piso 10
Centro Empresarial Platinum Plaza
San Isidro, Lima Tel.: 215–7800

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

SURINAME, Antonio Goncalves
Peterbruneslaan # 2–4
Paramaribo Tel.: 52–1201

TRINIDAD E TOBAGO, Carina Cockburn
17 Alexandra Street, St. Clair
(P.O. Box 68)
Porto de Espanha Tel.: 822–6400/6435

URUGUAI, Matías Bendersky
Rincón 640 esq. Bartolomé Mitre
(Casilla de correo 5029)
11000 Montevideo Tel.: 2915–4330

VENEZUELA, Miguel Coronado
1300 New York Avenue, Floor 9
Washington D.C., 20577
 Tel.: 202–623–1000

INSTITUTO PARA A INTEGRAÇÃO DA 
AMÉRICA LATINA E DO CARIBE
Ana Inés Basco
Calle Esmeralda 130, piso 16
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
C1035 ABD, CABA
Buenos Aires Tel.: 4320–1800

REPRESENTAÇÃO NA ÁSIA
Hideharu Tanaka
Fukoku Seimei Building 16-F 2–2-2
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tóquio 100–0011, Japão Tel.: 3591–0461

REPRESENTAÇÃO NA EUROPA
Fazia Pusterla
Calle de Bailén 41
Madri, Espanha 28005 Tel.: 91–364–6950

Em 31 de dezembro de 2021.
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