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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.
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.
Captações (depois dos swaps) e exposição a garantias.
“Patrimônio Líquido Total” é definido como Capital integralizado e Capital integralizado adicional, excluindo-se Subscrições de capital a receber,
menos Valores a receber dos países membros, mais Lucros retidos, menos os saldos de caixa em moeda local dos países mutuários e Outros lucros
abrangentes acumulados (métrica não-GAAP).
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.
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.

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 2020. 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.
22 de março de 2021

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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REPÚBLICA DOMINICANA
Uma especialista na República Dominicana trabalha em um programa destinado a melhorar
as normas de segurança alimentar no setor agrícola.

Mensagem do Presidente
Como o resto do mundo, a América Latina e o Caribe
enfrentaram uma série de desafios sem precedentes
em 2020. Além da tragédia humana causada pela pandemia do coronavírus, a região sofreu uma contração
econômica histórica superior a 8% do PIB. Estima-se que
34 milhões de pessoas perderam os seus empregos e que
pelo menos 40 milhões caíram na pobreza. Se não revertermos esses reveses, a região poderá perder muito do
terreno econômico e social conquistado no século XXI.
Não estamos dispostos a aceitar tal sina. Os nossos
países não se prostraram perante a crise. Em vez disso,
estão lutando para superá-la com a criatividade, a resiliência e o otimismo que sempre os distinguiram. Alguns governos empreenderam
campanhas de saúde pública que conseguiram mitigar o impacto do vírus. Outros
mobilizaram subsídios e transferências de renda para que milhões de famílias não
perdessem os seus lares e pudessem suprir as necessidades básicas. Também observamos boas políticas de apoio a pequenas e médias empresas, assim como
programas de estímulo nos principais setores produtivos.
Estamos orgulhosos das contribuições do Grupo do BID a várias dessas iniciativas em 2020. Além de uma transição suave para o teletrabalho, reformulamos
ferramentas e processos para acelerar as operações de resposta à crise. As nossas
aprovações aumentaram 10% e os desembolsos, 38%, em comparação com 2019.
Entre as nossas aprovações de empréstimos com garantias soberanas, 36 projetos,
totalizando US$ 6,63 bilhões, lidaram diretamente com a emergência. Foi aprovada
uma proposta de ampliação do uso de linhas de crédito condicional em casos de
desastres naturais para incluir riscos à saúde pública. A Diretoria Executiva autorizou a reformulação de projetos ativos para redirecionar recursos no valor adicional
de US$ 1,31 bilhão para enfrentar a contingência. A resposta do BID à pandemia
chegou a US$ 7,94 bilhões, e o total de aprovações de empréstimos com garantia
soberana em 2020 alcançou um recorde de US$ 12,64 bilhões.
O BID Invest também teve um ano excepcional, com US$ 6,2 bilhões em empenhos e US$ 2,3 bilhões em mobilizações. Da sua parte, o BID Lab aumentou a sua
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quantidade de operações em 40%, de 90 projetos para 126, dos quais 20 estavam
diretamente relacionados com a pandemia.
Além dos números, quero enfatizar o dinamismo e a diversidade da nossa
resposta à pandemia. Para mencionar apenas alguns exemplos, coordenamos processos de compra para que vários países pudessem obter suprimentos médicos
a preços favoráveis no mercado internacional. Na Bolívia, aprovamos um empréstimo que permitiu ao governo garantir uma renda mínima para 750.000 pessoas
vulneráveis na terceira idade. E, na Colômbia, o BID Lab ajudar a financiar o InnspiraMED, uma iniciativa que projetou e fabricou respiradores de baixo custo usando
talento local.
Embora o nosso trabalho de mitigação do impacto da COVID-19 tenha dominado
a agenda em 2020, também respondemos a emergências como os furacões Eta e
Iota, que causaram danos extensos na América Central e no Caribe em novembro.
No total, o Banco disponibilizou US$ 500 milhões em recursos reprogramados e
US$ 1,2 bilhão em verbas para novas operações de financiamento para a reconstrução resiliente da infraestrutura danificada nos países afetados.
As expectativas não poderiam ser maiores em relação ao nosso trabalho em
2021. Uma vez mais, o BID será um parceiro estratégico na região. Anunciamos
a nossa capacidade de financiar até US$ 1 bilhão em compras de vacinas contra
a COVID-19. Paralelamente às nossas iniciativas de saúde pública, o Grupo do BID se
concentrará na criação de empregos formais com investimentos em infraestrutura e
uma estratégia ambiciosa de expansão da integração por meio do nearshoring das
cadeias de suprimento.
Também apoiaremos os governos nos seus esforços de criar mais oportunidades
de emprego e promover negócios liderados por mulheres, melhorando o acesso a
crédito ou com programas de capacitação e uso de tecnologia. Cientes dos desafios
da mudança climática, desenvolveremos um novo guichê para financiar projetos de
infraestrutura resiliente e adaptação a condições adversas que afetem a agricultura,
os transportes, o turismo e outros setores vitais.
O ano de 2021 será um marco na história da nossa região e do BID. Enquanto
instituição, temos a oportunidade de ser o principal parceiro internacional para
os nossos países nesta encruzilhada, na qual terão de decidir que tipo de futuro
querem construir para as suas sociedades. Estou convicto de que teremos coragem,
criatividade e disciplina suficiente para enfrentar esse grande desafio.

Mauricio J. Claver-Carone
Presidente
Banco Interamericano de Desenvolvimento
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Diretoria Executiva
Os acionistas do BID — os 48 países membros — são representados pela Assembleia
de Governadores, autoridade máxima do Banco. Os Governadores delegam boa
parte de seus poderes à Diretoria Executiva, cujos 14 membros elegem ou nomeiam
com mandatos de três anos. Os Diretores Executivos pelos Estados Unidos e pelo
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 do titular. A Diretoria Executiva é responsável
pelas operações do dia a dia do Banco. Estabelece as políticas da instituição, aprova
projetos, determina as taxas de juros dos empréstimos 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 Executiva e de suas comissões
permanentes são documentos públicos.
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Guillermo Alberto Francos
(Argentina)

Jorge Eduardo Srur
(Argentina – Diretor Executivo Suplente)

Leonardo Roberto Puppetto
(França)

Emmi Maria Oikari
(Finlândia – Diretora
Executiva Suplente)

R. Brian Langrin
(Jamaica)

Terry Ann Atkins-Huggins
(Trinidad e Tobago – Diretora
Executiva Suplente)

Christiane Elisabeth
Bogemann-Hagedorn
(Alemanha)

Adolfo Di Carluccio
(Itália – Diretor Executivo
Suplente)

Francisco José Mayorga
Balladares
(Nicarágua)

Edna Gabriela Camacho
(Costa Rica – Diretora
Executiva Suplente)

Germán Hugo Rojas Irigoyen
(Paraguai)

Santiago Cat Ruprecht
(Uruguai – Diretor Executivo
Suplente)

José Guilherme Almeida dos Reis
(Brasil)

Sergio Savino Portugal
(Brasil – Diretor Executivo Suplente)

Donald John Bobiash
(Canadá)
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Eric Daniel Madueño
(Canadá – Diretor Executivo
Suplente)

Alex Foxley
(Chile)

Bernardo Acosta
(Equador – Diretor
Executivo Suplente)

Sergio Díaz Granados
(Colômbia)

Gerardo M. Corrochano
(Peru – Diretor Executivo
Suplente)

Shigeo Shimizu
(Japão)

Malcolm Geere
(Reino Unido – Diretor
Executivo Suplente)

Mario Alejandro Gaytan
Gonzalez
(México)

Carlos Augusto Pared Vidal
(República Dominicana –
Diretor Executivo Suplente)

Gina Montiel
(Venezuela)

Carlos Alberto Vallarino Rangel
(Panamá – Diretor Executivo
Suplente)

Eliot Pedrosa
(Estados Unidos)
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NICARÁGUA
Técnicos na Nicarágua monitoram indicadores hidrológicos na bacia do Lago de Apanás e
6

Asturias, uma área rica em biodiversidade.
6
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Sumário operacional

1

Aprovações de empréstimos
Em 2020, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou 82 operações
com garantia soberana com financiamento total de US$ 12,64 bilhões. O programa
de empréstimos com garantia soberana incluiu 57 projetos de investimento totalizando US$ 6,38 bilhões, 19 projetos de empréstimos de apoio a políticas (PBL) no
valor de US$ 4,96 bilhões e um montante de US$ 1,23 bilhão para cinco projetos especiais de empréstimo para o desenvolvimento.
Entre os projetos de investimento destacaram-se 12 operações no valor de
US$ 805 milhões em linhas de crédito condicional para projetos de investimento
(CCLIPs).
Os 19 projetos de PBL aprovados foram uma operação com múltiplas tranches
somando US$ 90 milhões e 18 empréstimos programáticos de apoio a políticas no
valor de US$ 4,87 bilhões. Quatorze desses empréstimos (totalizando US$ 4,17 bilhões) corresponderam ao primeiro estágio de uma operação, e quatro (totalizando
US$ 692 milhões) corresponderam aos estágios subsequentes.
Desde 2016, o valor total das aprovações de empréstimos com garantias soberanas tem crescido constantemente. O valor médio das aprovações anuais
nos últimos cinco anos foi de US$ 11,61 bilhões, ou 13% superior ao do quinquênio
antecedente.
O programa de aprovações de empréstimos com garantias soberanas ancora
o financiamento de projetos com custo total de US$ 13,41 bilhões, que inclui
US$ 12,37 bilhões do capital ordinário, US$ 100 milhões do Fundo Não Reembolsável do BID, US$ 166 milhões de fundos administrados pelo Banco e US$ 774 milhões
de outras fontes, inclusive contribuições locais.
Além disso, em 2020, o Banco aprovou quatro linhas de crédito condicional
(CCFs) para desastres naturais no valor de US$ 452 milhões, assim como oito novos
CCLIPs totalizando US$ 4,66 bilhões.
Entre 2019 e 2020, as aprovações para países dos Grupos C e D aumentaram
45%, de US$ 4,87 bilhões para US$ 7,09 bilhões. Essas aprovações chegaram a 56%
do total de aprovações em 2020, 12% mais do que em 2019.

RELATÓRIO ANUAL DO BID 2020

7

BOXE 1

A resposta operacional do Banco à pandemia

A pandemia global criou um desafio sem precedentes para o Banco em 2020. Para tratar dos impactos de saúde pública e socioeconômicos com agilidade, o Banco desenvolveu as ferramentas
operacionais descritas na proposta de resposta do BID ao surto da pandemia da COVID‑19. Elaborada no segundo trimestre do ano, a proposta incluiu procedimentos acelerados para processar
operações com garantias soberanas e alterações substanciais nos empréstimos em execução.
O Banco também trabalhou em estreita cooperação com o Fundo Monetário Internacional (FMI),
o Banco Mundial e outras instituições multilaterais para assegurar uma resposta operacional coordenada e complementar.
Para agilizar a aprovação de operações durante a crise, o BID elaborou um protótipo de projeto
para cada uma das seguintes áreas da resposta: setor social; populações vulneráveis; tecido produtivo e emprego; e política pública e gestão fiscal.
Como consequência, o apoio do BID concentrou-se nas quatro seguintes áreas prioritárias:
•
•
•
•

resposta imediata à emergência de saúde pública;
redes de segurança para as populações vulneráveis;
produtividade econômica e emprego;
políticas fiscais destinadas a amortecer os impactos econômicos.

O Banco também aprovou uma proposta de expansão do uso de CCFs para incluir riscos à
saúde pública.
O BID aprovou 36 projetos totalizando US$ 6,63 bilhões em recursos do programa operacional
de 2020 nas quatro áreas prioritárias. Juntamente com as novas aprovações, a Diretoria Executiva autorizou a reformulação de projetos da carteira ativa para redirecionar um valor adicional de
US$ 1,31 bilhão em resposta à emergência. Como resultado, o BID aprovou um total de US$ 7,94 bilhões em financiamento e redirecionamento de projetos com garantias soberanas, sendo que 60%
desse valor foram destinados a países dos Grupos C e D, que incluem os países menores e mais
vulneráveis da região.
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Aprovações por departamento de
país, setor e grupo de atividade
econômica
Por departamento de país, 32% dos financiamentos aprovados foram para países do Cone Sul
(CSC), 36% para os países da América Central,
México, Panamá, República Dominicana e Haiti
(CID), 24% para os países do Grupo Andino (CAN),
7% para os países caribenhos e menos de 1% para
projetos regionais. Por setor, 11% dos financiamentos aprovados foram canalizados por meio do
Setor de Infraestrutura e Energia (INE), 51% por
meio do Setor de Instituições para o Desenvolvimento (IFD), 36% por meio do Setor Social (SCL)
e 3% por meio do Setor de Mudança Climática e

Desenvolvimento Sustentável (CSD). O Setor de
Integração e Comércio (INT) não teve nenhuma
aprovação (Figura 2).
As aprovações por setor não refletem inteiramente os avanços obtidos na promoção de
colaborações. Em 2020, com a continuação da
categoria de multissetorialidade e dos esforços
para incentivar sinergias, 47% dos financiamentos
foram direcionados ao trabalho conjunto de diferentes unidades operacionais.
Por grupo de atividade econômica, 14% dos financiamentos aprovados foram para programas
do INE, 52% para programas do IFD e 34% para
programas do SCL. Em termos de quantidade
de projetos, 19% das operações recém-aprovadas foram do INE (que agora inclui projetos de

FIGURA 1.  Aprovações e desembolsos 2016–2020
(em milhões de dólares dos EUA)
2016
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FIGURA 2

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

Infraestrutura e Meio Ambiente
APROVAÇÕES EM 2020a
SETOR

QUANTIDADE

VALOR APROVADOb

Agricultura e desenvolvimento rural
Água e saneamento

4

390

Desenvolvimento urbano e habitação

1

50

Energia

6

646

Meio ambiente e desastres naturais

3

318

Transportes

2

327

16

1.731

Turismo sustentável
SUBTOTAL

Instituições para o Desenvolvimento
Ciência e tecnologia

2

210

Desenvolvimento de empresas privadas
e PME

4

1.465

Mercados financeiros

16

1.945

Reforma/modernização do Estado

17

2.915

SUBTOTAL

39

6.534

Indústria

Comércio e Integração Regional
Comércio
Integração regional
SUBTOTAL

0

0

Educação

5

256

Investimento social

16

3.496

Saúde

6

623

SUBTOTAL

27

4.375

TOTAL GERAL

82

12.640

Setor Social

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.
a
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A BOLÍVIA
reduziu os congestionamentos
de trânsito e
aumentou o
acesso a bairros
de baixa renda
em La Paz com
o seu sistema de
teleféricos.

desenvolvimento urbano e habitação), 48% do
IFD e 33% do SCL.

Desembolsos
Em fins de 2020, o Banco previa o desembolso
de um total de US$ 14,93 bilhões em projetos
com garantias soberanas durante o ano civil. Esse
valor é 38% superior ao de 2019 (Figura 1), como
resultado, em grande medida, da demanda por
recursos adicionais para enfrentar a pandemia.
Portanto, houve um crescimento considerável
dos desembolsos provenientes de todos os instrumentos no último ano. Os desembolsos para
projetos de investimento aumentaram 69%, para
PBLs, 46%, e para projetos especiais de empréstimo para o desenvolvimento, 38%.

Carteira ativa de projetos com
garantia soberana
Em fins de 2020, a carteira ativa do Banco abrangia 609 projetos com garantia soberana em
execução, com um saldo de US$ 32,52 bilhões
a desembolsar, equivalente a 56% do montante
aprovado originalmente. Do total de recursos a
desembolsar, 51% correspondiam aos setores de
infraestrutura e meio ambiente, 25% a programas
do IFD, 23% a programas do SCL e 1% a programas do INT.
A maior quantidade de aprovações resultou
no aumento do valor da carteira de projetos com
garantia soberana em execução do Banco. Em
média, o volume da carteira aumentou 17% nos
últimos cinco anos em relação ao quinquênio anterior. O volume anual médio subiu de US$ 47,35
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bilhões, em 2011–2015, para US$ 55,47 bilhões em
2016–2020.
Em vista da expansão da carteira de empréstimos com garantias soberanas do Banco nos
últimos anos e da ênfase em execução e resultados, a Administração do BID concentrou-se mais
em identificar e tratar de problemas ou operações com desempenho inadequado em 2020.
Além disso, intensificou o apoio às unidades de
execução para reforçar as atividades de gestão
de projetos no tocante a gestão fiduciária e projeções de desembolso.

BID Lab
No primeiro ano completo na sua função reformulada de laboratório de inovação do Grupo do
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BID, o BID Lab apoiou múltiplas iniciativas de desenvolvimento de soluções locais para problemas
criados pela pandemia, abrangendo desde a engenharia de ventiladores até a preservação de
ecossistemas de empreendedorismo local. Além
disso, continuou a ampliar os seus investimentos
em novas abordagens de digitalização, pequenas empresas, migração, gênero e resiliência
climática.
Em 2020, o BID Lab aprovou 120 operações no
valor total de US$ 108 milhões, que incluiu US$ 37
milhões em recursos provenientes de terceiros.
Dessas operações, 44% beneficiaram países dos
Grupos C e D e 29%, países dos Grupos A e B,
e 27% tiveram âmbito regional. As aprovações
em 2020 também refletiram a missão de “inovação para inclusão” do BID Lab, sendo que 87%
dos seus projetos foram categorizados como

inovadores, 53% abordaram a disparidade de
gênero, 10% trataram da falta de diversidade, 33%
enfocaram a mitigação da mudança climática ou
a adaptação a ela e 58% tiveram como alvo a pobreza e a vulnerabilidade.

Financiamentos em condições
favoráveis e não reembolsáveis
Em 2020, os recursos do capital ordinário
disponíveis para programas estratégicos de desenvolvimento (OC-SDPs) totalizaram US$ 111,4
milhões, incluindo US$ 102 milhões aprovados pela Diretoria Executiva, US$ 6,1 milhões
em cancelamentos em 2019, US$ 3,1 milhões em
cancelamentos em 2020 e US$ 0,2 milhões em recursos não usados em 2019. O BID administrou
70 fundos para operações de empréstimo e financiamentos não reembolsáveis, inclusive seis
OC-SDPs, 50 fundos fiduciários bilaterais e de
multidoadores, assim como 14 fundos de intermediação financeira. As contribuições totalizaram
US$ 445 milhões em 2020. Essas contribuições,
combinadas com os US$ 110 milhões disponíveis
em OC-SDPs em 2020 e o estoque de fundos disponíveis no fim de 2019, elevaram para US$ 971
bilhões o volume total de recursos administrados
pelo Banco em 2020.

Cofinanciamentos, parcerias
estratégicas e mobilização de
recursos
Em 2020, o BID ampliou os seus esforços para
mobilizar recursos e desenvolver parcerias com
entidades privadas e públicas, com um enfoque particular em iniciativas conjuntas de auxílio
a governos durante a pandemia. Japão, Coreia,
Estados Unidos, Canadá, Espanha, França e Finlândia fizeram contribuições novas e consideráveis
ou redirecionaram recursos não reembolsáveis
para apoiar essas iniciativas.

O Banco também ampliou a sua cooperação
com organizações internacionais, como a Organização Pan-Americana da Saúde e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e
facilitou novos acordos com empresas privadas,
como Amazon Web Services, everis NTT Data, Microsoft e ESRI, para fornecer serviços de software
e tecnologia a governos.

Cofinanciamentos
Em 2020, o BID expandiu significativamente as
suas parcerias relativas a cofinanciamento, estabelecendo novos acordos e renovando colaborações
estratégicas para alcançar o volume de US$ 2,24
bilhões em recursos mobilizados. O Banco também
ampliou as operações de cofinanciamento com os
principais bancos multilaterais de desenvolvimento
que atuam na região, inclusive o Banco Centro-Americano de Integração Econômica (BCAIE), a
CAF, o FONPLATA, o Banco Islâmico de Desenvolvimento e o Novo Banco de Desenvolvimento.

Parcerias estratégicas
O BID continuou a aprofundar a sua colaboração com o governo dos Estados Unidos em 2020,
avançando uma série de projetos com a Corporação Financeira dos EUA para o Desenvolvimento
Internacional e a USAID em áreas como acesso
a crédito, assistência a migrantes venezuelanos e
energia solar no Haiti.
O Banco também empreendeu projetos com o
Fundo Climático Canadense para as Américas e o
Fundo Nórdico de Desenvolvimento, além de utilizar plataformas de cofinanciamento criadas com
os governos da Suíça, China, Coreia e Japão. A
Comissão Europeia e o BID realizaram esforços
significativos para oferecer assistência conjunta a
países centro-americanos e caribenhos em áreas
como a resposta à COVID‑19, saneamento, energia e digitalização.

RELATÓRIO ANUAL DO BID 2020

13

Como parte
da Iniciativa
de Cidades
Emergentes e
Sustentáveis,
os residentes
da Cidade
sitidnellun eatpure perolov mauq olod suM
de BELIZE
tua te sauq min inmo tu diuq met cilleve
participaram
etcniticA .oiam taeb oL .mer te muc ,ma
de projetos
muitnev asopmetua suspi balb itipa sin
de melhoria
.subitpulov er misa aiuq desnon
de espaços
públicos.

Acordos com parceiros não
tradicionais
O BID continuou a trabalhar com parceiros não tradicionais, como universidades, fundações e outras
instituições filantrópicas. Por exemplo, o Banco
forjou parcerias com a Santander Universidades
e a Fundación Universia para ajudar universidades da região a desenvolver estratégias digitais
para adaptação à pandemia e trabalhou com a IE
Business School para auxiliar PMEs afetadas pela
crise. O Banco trabalhou com instituições filantrópicas, como a Fundación Movistar e o JPMorgan,
em uma variedade de iniciativas de qualificação
profissional. Expandiu também uma parceria com
AB InBev, Arca Continental, Coca-Cola, Danone,

14 14

RELATÓRIO ANUAL DO BID 2020

PepsiCo e Postobón, que patrocinará novas alternativas para os canais de distribuição usados por
lojas de bairro prejudicadas pela pandemia.

Mobilização de recursos
Em 2020, os recursos mobilizados pelo Escritório
de Parcerias Estratégicas (ORP) do BID totalizaram US$ 2,5 bilhões, com 83 operações e 53
parcerias ativas. Mais de US$ 121 milhões desse
valor foram em recursos não reembolsáveis, e
US$ 2,37 bilhões em recursos reembolsáveis.
Além disso, foram assinados 29 acordos institucionais para avançar parcerias que promovam as
prioridades estratégicas do Banco.

QUADRO I Dez anos de operações, 2011–2020 (Em milhões de dólares dos EUA)
2011
2012
2013
CAPITAL
Subscrições (encerramento do exercício)
104.980 116.862 128.780
Capital Ordinárioa
10.069
10.142
10.179
Fundo para Operações Especiaisa
4.823
5.340
5.572
Outros fundosb
119.872 132.344 144.531
Total
CAPTAÇÕES c
59.630
65.513
66.729
Saldo (encerramento do exercício)
6.798
12.067
15.763
Captação anual bruta
OPERAÇÕES
Aprovações de empréstimos e garantias (acumulado)d
186.041 196.302 208.582
Capital Ordinárioe
19.204
19.486
19.622
Fundo para Operações Especiaisj
1.877
1.940
2.210
Outros fundosi
207.122 217.728 230.414
Total
Aprovações de empréstimos e garantias (anual)f
10.400
10.799
13.290
Capital Ordinárioe
181.00
320.00
251.00
Fundo para Operações Especiaisj
90
60
270
Outros fundosi
10.671
11.179
13.811
Total
Desembolsos de empréstimos (anual)f
7.902
6.882
10.558
Capital Ordinárioe
368
317
322
Fundo para Operações Especiaisj
—
50
143
Outros fundos
8.270
7.249
11.023
Total
Amortizações de empréstimos (anual)f
4.601
4.571
8.462
Capital Ordinário
195
196
222
Fundo para Operações Especiaisj
6
6
8
Outros fundos
4.802
4.773
8.692
Total
Saldo de empréstimos
66.130
68.640
70.679
Capital Ordinário
4.162
4.277
4.364
Fundo para Operações Especiaisj
142
184
317
Outros fundos
70.434
73.101
75.360
Total
Aprovações de financiamentos não reembolsáveis (anual)g
93
93
148
Capital Ordinário
—
—
—
Fundo para Operações Especiaisj
241
245
188
Fundo Não Reembolsável do BID
311
187
256
Outros fundos
645
525
592
Total
Fundo Multilateral de Investimentosh
108
97
112
Aprovações de operações (anual)h
ADMINISTRAÇÃO
Despesas administrativas
618
683
837
Total – Fundos do Bancok

2014

2015

144.174 156.864
10.204
10.231
6.200
6.621
160.578 173.716
74.938
20.928

77.657
18.789

2016

2017

2018

2019

2020

170.916
10.232
6.639
187.787

170.934
—
7.143
178.077

170.934
—
7.468
178.402

170.934
—
8.025
178.959

170.940
—
8.363
179.303

79.298
15.584

87.048
18.868

88.926
19.524

94.377
20.297

105.437
26.713

218.784 226.930 235.229 246.762 260.136 270.866 284.814
19.558
19.571
19.781
20.030
19.871
19.871
19.871
2.866
3.229
3.384
3.666
4.070
4.201
4.764
241.208 249.730 258.394 270.458 284.077 294.938 309.449
12.652
300.00
677
13.629

10.404
282.00
388
11.074

10.803
247.00
275
11.325

13.003
—
347
13.350

14.250
—
506
14.756

12.961
—
307
13.268

13.948
—
563
14.511

9.423
301
238
9.962

9.719
310
182
10.211

9.600
190
162
9.952

10.250
—
329
10.579

11.304
—
178
11.482

10.574
—
223
10.797

14.592
—
334
14.926

5.213
187
8
5.408

5.132
184
8
5.324

6.023
184
45
6.252

7.748
—
46
7.794

6.828
—
78
6.906

7.186
—
77
7.263

6.910
—
114
7.024

74.585
4.418
534
79.537

78.745
4.502
698
83.945

81.952
4.510
806
87.268

89.082
—
1.096
90.178

93.377
—
1.185
94.562

96.723
—
1.324
98.047

104.761
—
1.540
106.301

123
—
214
374
711

112
—
190
200
502

102
—
20
181
303

113
—
128
193
434

117
—
424
263
804

114
—
119
221
454

114
—
112
213
439

94

90

86

85

66

83

71

688

791

696

736

844

834

890

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 em separado.
h
Inclui cooperações técnicas, empréstimos e investimentos societários. Também inclui aumentos em operações em curso.
i
Não inclui o Fundo Não Reembolsável do BID.
j
Em setembro de 2016, a Assembleia de Governadores do Banco aprovou a proposta de transferir os ativos líquidos do FOE para o CO em 1º de janeiro de 2017 como parte
da proposta de sustentação da assistência com condições favoráveis mediante a otimização do balanço patrimonial do Banco.
k
Em 1° de janeiro de 2018, o Banco adotou uma nova norma contábil (ASU) e, como resultado, os outros componentes dos custos líquidos de benefícios de pensão tiveram
de ser apresentados separadamente do componente de custo de serviço e fora do resultado operacional. Os valores relacionados de anos anteriores foram ajustados para
compatibilizá-los à apresentação de 2018.
a
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PARAGUAI
Uma família no Paraguai mostra a casa que conseguiram comprar graças a um programa
governamental de expansão do acesso a financiamentos hipotecários.
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Destaques por setor

Setor de Instituições para o Desenvolvimento (IFD)
Em 2020, em virtude das circunstâncias extraordinárias da pandemia, o IFD
reorientou o seu apoio contínuo ao desenvolvimento institucional dos países latinoamericanos e caribenhos.
Para atender com agilidade às necessidades de liquidez dos países e promover a recuperação econômica durante a crise, o Banco aprovou seis empréstimos
no âmbito de programas de PBL para apoiar a política pública e a gestão fiscal na
Colômbia, El Salvador, Paraguai, República Dominicana, Trinidad e Tobago e Uruguai. Essas operações asseguraram a disponibilidade de recursos fiscais durante a
emergência de saúde pública, incluindo medidas para viabilizar o teletrabalho e a
prestação remota de serviços públicos.
Na área de gestão fiscal, o IFD viabilizou ações de política destinadas a proteger
a renda de famílias vulneráveis e negócios afetados durante a pandemia e preparar
o terreno para a recuperação fiscal. Essas operações aplicaram lições aprendidas
durante a crise internacional de 2008 e envolveram parceiros como o FMI e a Divisão de Proteção Social e Saúde (SPH) do BID. O IFD também ajudou os países a
acelerar a adoção da gestão fiscal digital para aumentar as arrecadações e incentivar a formalização do trabalho.
O IFD trabalhou com vários governos que viram na crise uma oportunidade de
implementar inovações para melhor servir os cidadãos. Concentrou-se em reforçar as instituições e assegurar a continuidade da prestação de serviços públicos,
aumentando a quantidade de empréstimos de apoio à transformação digital no
setor público e dobrando o financiamento da cibersegurança nessas operações.
Organizou diálogos técnicos para promover maior transparência e integridade na
administração pública e ajudou os governos a lidar com os desafios específicos da
pandemia em relação à polícia, à justiça, à gestão prisional, assim como à violência
doméstica e de gênero.
O Banco também continuou a apoiar políticas públicas de competitividade,
tecnologia e inovação, como parte de uma estratégia contínua para melhorar o
ambiente de negócios e promover o empreendedorismo. Com esse objetivo, o IFD
financiou reformas de política para desenvolvimento produtivo e economia criativa
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na Colômbia; crescimento resiliente nas Bahamas;
recuperação econômica no Peru; e produtividade
empresarial no Paraguai.
Na área de conectividade, mercados e finanças, o IFD concentrou-se em salvaguardar o
emprego e estimular a recuperação econômica
por meio de programas de crédito global. Financiou vários programas voltados aos setores
econômicos mais vulneráveis, com ênfase especial
em mulheres empreendedoras. 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. O IFD também continuou
a apoiar centros de conectividade como ativos
importantes para a transformação digital e financiamentos verdes como parte da transição para
um futuro com baixa emissão de carbono e resiliência climática.

Setor de Infraestrutura e Energia
(INE)
Em vista da evolução das demandas dos governos durante a pandemia, o INE reformulou as
operações para ajudar a preservar a cobertura
dos serviços públicos essenciais, priorizando projetos com impacto na recuperação econômica e
social a curto e longo prazos.
No Equador, o Banco aprovou o primeiro empréstimo de investimento para abordar os setores
de mineração, geotérmico e de combustíveis
fósseis de forma estratégica e integrada. Em Honduras, o BID aprovou a segunda de uma série de
três operações destinadas a modernizar o setor
de transporte de carga e logística. Os investimentos aumentarão a competitividade do país,
integrando novas tecnologias e digitalização no
transporte de carga.
Para ajudar a reduzir a disparidade restante de
acesso a serviços essenciais, o Paraguai trabalhou em parceria com o BID para desenvolver um
programa de água e saneamento que beneficiará
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mais de meio milhão de pessoas. O Banco aprovou um empréstimo para ajudar o setor elétrico
das Bahamas a reparar os danos causados pelo
furacão Dorian. Além da construção de uma infraestrutura resiliente que possa resistir ao
impacto de desastres naturais futuros, o empréstimo estimulará a transformação da matriz
energética para reduzir as emissões de gases do
efeito estufa.
O BID continuou a auxiliar governos que estão
promovendo a mobilidade elétrica, com o objetivo
de melhorar o serviço e reduzir a intensidade carbônica do setor de transportes. O Banco apoiou
o Panamá na elaboração do seu plano estratégico
de mobilidade e auxiliou a Guatemala na definição
da primeira rota de ônibus elétricos na América
Central, entre outras atividades.
Além disso, o INE consolidou a posição do
BID como fonte principal de conhecimentos
técnicos e orientação de políticas públicas no tocante às dificuldades enfrentadas por empresas e
governos como resultado da pandemia. O INE organizou vários diálogos entre partes interessadas
sobre medidas destinadas a assegurar a continuidade dos transportes públicos, proteger a saúde
de operadores e passageiros, assim como prevenir fraude e abuso no uso de verbas públicas. O
Banco também organizou diálogos sobre as indústrias extrativas, com enfoque no seu papel no
emprego, na atividade produtiva, na geração de
valor local e nas arrecadações.
Por fim, o INE desempenhou um papel central na elaboração da edição de 2020 da
principal publicação anual do Banco, Desenvolvimento nas Américas, De estruturas a serviços:
o caminho para uma melhor infraestrutura
na América Latina e no Caribe. O estudo oferece uma análise aprofundada dos desafios e
das oportunidades para melhorar o acesso, a
qualidade e a disponibilidade dos serviços de
infraestrutura na região hoje, com ênfase em assegurar a sua sustentabilidade futura e mobilizar
as tecnologias mais recentes. Outro marco foi o
desenvolvimento do Quadro para o Setor de

Após o
BRASIL
reabilitar
rodovias
críticas
no Estado
do Ceará,
agricultores
locais
ganharam
maior acesso
a mercados
para a sua
produção.

Indústrias Extrativas, que estabelece diagnósticos e diretrizes importantes para as operações
do Banco nessa área.

Setor de Mudança Climática e
Desenvolvimento Sustentável (CSD)
Em 2020, o CSD concentrou-se em contribuir a
curto prazo para a sustentabilidade da recuperação socioeconômica da região, assim como
enfrentar os desafios de longo prazo de aumentar a resiliência e combater a mudança climática.
Para tanto, simultaneamente à reformulação
de projetos em vários países para disponibilizar
recursos para a resposta à pandemia, o CSD continuou a patrocinar programas para cumprir os
objetivos nacionais de sustentabilidade.
Por exemplo, em 2020, o Banco aprovou a primeira tranche de uma série programática para

reforçar a resiliência e o desenvolvimento sustentável em Barbados. A operação enfocará o
planejamento espacial e a gestão de ativos naturais e riscos de desastre. Na Costa Rica, o BID
aprovou um empréstimo de apoio ao ambicioso
plano de descarbonização do país, enfocando
objetivos em transportes, energia, agricultura e
florestas, com o respaldo adicional de US$ 150 milhões em investimentos da Agência Francesa de
Desenvolvimento e do setor privado.
O Banco também financiou o Programa de
Modernização e Revitalização Urbana de Trinidad
e Tobago para ajudar a reduzir o déficit de habitação e apoiar MPMEs, com especial atenção
para negócios liderados por mulheres. Por meio
da Rede de Cidades do BID e do Laboratório de
Cidades do BID, o CSD ajudou governos municipais a administrar a emergência sanitária, além de
estimular a recuperação econômica e avançar a
sustentabilidade urbana.
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Finalmente, em 2020, o CSD lançou a Plataforma de Transparência de Títulos Verdes e
trabalhou com o Chile e a Colômbia para desenvolver títulos verdes soberanos e com o México
em títulos verdes subnacionais.

Setor Social (SCL)
Durante 2020, o SCL apoiou os países membros
mutuários do BID para lidar com as consequências da crise da COVID‑19 nas áreas de saúde,
renda, educação e emprego.
Na saúde, o BID ajudou a mobilizar mais de
US$ 3,5 bilhões para apoiar a preparação e os
planos de resposta dos países, assim como o reforço da capacidade de diagnóstico e gestão de
casos e dos mecanismos de compra de vacinas.
O Banco também desenvolveu novas ferramentas de resposta à COVID‑19 dedicadas a povos
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indígenas, assim como notas técnicas e materiais de comunicação traduzidos para 14 idiomas
indígenas.
Na área de renda, o SCL financiou mecanismos de proteção para populações vulneráveis
e trabalhadores afetados pela crise. No Brasil,
por exemplo, o Banco contribuiu cerca de US$ 1
bilhão para programas governamentais de assistência emergencial, emprego e apoio à renda.
Direcionados a trabalhadores informais, autônomos e desempregados, esses programas
beneficiaram cerca de 60 milhões de brasileiros. No Haiti, o Banco ajudou a financiar café da
manhã e almoço escolar para mais de 100.000
crianças e transferências de renda para cerca de
meio milhão de pessoas. No emprego, o Banco
também financiou iniciativas para desenvolver
ferramentas de procura de emprego que usam
inteligência artificial, assim como implementar
novos modelos de capacitação virtual, inclusive

plataformas de acesso a empregos durante
confinamentos.
Na educação, o SCL apoiou o rápido desenvolvimento de protocolos de ensino à distância
para escolas que foram fechadas como resultado
da pandemia. Esses programas transmitiram conteúdo via rádio, televisão e meios digitais, além de
fornecer recursos educacionais para professores
e pais para apoiar a aprendizagem à distância. O
Banco também continuou a investir no desenvolvimento de capital humano. Em El Salvador, por
exemplo, financiou uma iniciativa ampla para aumentar a qualidade e abrangência da educação,
expandindo os serviços para a primeira infância e
melhorando a educação para jovens em situação
de vulnerabilidade.
Na área de migração, o SCL mobilizou um
total de US$ 46,4 milhões do fundo de migração
do BID e recursos de doadores para empreender operações multissetoriais em 2020. Por
exemplo, em La Guajira, uma das áreas fronteiriças entre a Colômbia e a Venezuela que mais
têm sofrido o impacto da pobreza e de fluxos
migratórios, o Banco financiou programas para
ampliar o acesso a água potável segura e serviços de saneamento.
Embora o trabalho do SCL em 2020 tenha
envolvido predominantemente a resposta à pandemia e a emergências migratórias, o Banco
manteve o seu enfoque de longo prazo em questões sociais estruturais. Por exemplo, como parte
dos seus esforços para resolver as causas raízes
da desigualdade, o Banco financiou um programa
destinado a reduzir as disparidades de acesso
e cobertura nos setores de trabalho, pensões e
saúde no Chile. Além disso, aprovou uma operação em Honduras para prevenir a violência contra
as mulheres e oferecer-lhes melhores oportunidades para se tornarem empreendedoras.
Em 2020, o Banco elaborou o primeiro relatório de avanço do seu Plano de Ação para
Diversidade, cujo objetivo é melhorar a qualidade
do seu trabalho operacional e analítico para promover a inclusão de povos indígenas, pessoas

com deficiências, afrodescendentes e a comunidade LGBTQ+ na América Latina e no Caribe.
Em meados de outubro de 2020, 26% de todas
as aprovações de empréstimos com garantias soberanas apoiaram a diversidade, ultrapassando
a meta de 15% definida para todo o ano. Os empréstimos abrangeram áreas como: reforço de
serviços de saúde para populações vulneráveis;
preservação de emprego e níveis de renda; expansão dos serviços de educação e saúde em
áreas indígenas; e aumento da acessibilidade a
serviços para pessoas com deficiências. Das 17
operações alinhadas com a diversidade, dez enfocaram pessoas com deficiências, nove, povos
indígenas, e três, afrodescendentes.

Setor de Integração e Comércio (INT)
O trabalho do INT em 2020 proporcionou uma
resposta imediata à pandemia em questões relacionadas a integração, comércio e investimento,
ajudando os governos, por exemplo, a manter
o fluxo do comércio de suprimentos essenciais
para a saúde. O INT também continuou os seus
esforços para reduzir os custos do comércio e
investimento e apoiar PMEs na região, atuando
como ligação com o setor privado e promovendo
a integração do comércio.
O INT continuou a organizar diálogos entre governos e o setor privado sobre comércio exterior,
estratégias para atrair investimentos e integração. Por exemplo, coorganizou um evento virtual
com a Associação de Câmaras de Comércio dos
Estados Unidos na América Latina para discutir oportunidades de nearshoring, o impacto da
pandemia no comércio e a reconfiguração das cadeias globais de valor na Colômbia, Costa Rica,
República Dominicana, Haiti, Belize, Peru e Brasil.
O INT produziu múltiplas notas técnicas sobre
a reativação econômica no comércio e investimento e trabalhou com outros departamentos
do BID para criar um mapa interativo de fornecedores de bens e serviços essenciais durante a

RELATÓRIO ANUAL DO BID 2020

21

pandemia. Também criou a Unidade de Integração Regional para coordenar as operações do
Banco relacionadas a esse tema.
Como parte da sua promoção contínua da internacionalização de PMEs, o BID continuou a
ampliar a sua plataforma ConnectAmericas, que
alcançou 420.000 empresários cadastrados e
mais de 7 milhões de usuários únicos, disseminando mais de 6.300 anúncios de licitações. A
ConnectAmericas também organizou 60 webinários com organizações parceiras em 2020,
atraindo mais de 45.000 participantes. Como
parte da sua campanha “#100kChallenge” para
mulheres empresárias, a ConnectAmericas ofereceu oito workshops virtuais com a participação
de aproximadamente 20.000 mulheres empresárias. A ConnectAmericas agora tem cerca
de 170.000 mulheres empresárias cadastradas,
sendo que 60.000 receberam capacitação por
meio de cursos on-line, webinários e workshops
presenciais.
Como parte da resposta à crise, a ConnectAmericas também organizou mesas-redondas
virtuais de empresários para promover o comércio e investimento durante a pandemia e
na recuperação subsequente. Entre elas destacaram-se: LAC Flavors, uma mesa-redonda
regional do setor de alimentos e bebidas; Business Connection Brazil, para fornecedores
brasileiros do setor de alimentos e bebidas;
Mexican Foodvenirs, para exportadores de alimentos e bebidas do México; Biosafety Business
Roundtable, para fornecedores colombianos de
insumos e serviços de biossegurança; Outsource2LAC, para exportadores de serviços digitais;
e Perú Moda, para exportadores peruanos do
setor têxtil.
Finalmente, o BID avaliou 215 propostas de
projetos de financiamento no âmbito da sua Iniciativa de Bens Públicos Regionais em 2020.
Foram aprovadas treze propostas de projetos relacionados à coordenação de políticas e soluções
para lidar com as consequências da pandemia em
áreas como saúde, turismo e agricultura.
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Setor de Conhecimento, Inovação e
Comunicação (KIC)
Em 2020, mais de 4.514 funcionários do Grupo do
BID participaram de atividades de conhecimento
e aprendizagem. No todo, concluíram cerca de
232.000 horas de capacitação em áreas como
monitoramento socioambiental, gestão de risco
em projetos de infraestrutura e transformação
digital.
Em resposta ao surto da demanda de capacitação virtual durante a pandemia, o BID fez
uma rápida transição para a realização on-line de
eventos de conhecimento e aprendizagem. Entre
março e outubro de 2020, o Banco organizou 450
webinários para públicos externos, atraindo um
total de 146.207 participantes. Além disso, 41.912
pessoas receberam capacitação em 98 cursos
virtuais sobre tópicos como economia do comportamento, biodiversidade e metodologias de
ensino on-line.
O BID também lançou 49 MOOCs na plataforma IDBx, que faz parte do edX da Harvard e
do MIT. Em 2020, 395.000 participantes se inscreveram nesses cursos, que abrangeram tópicos
como governo digital, cibersegurança, eficiência
do gasto público em saúde, economia laranja e
mudança climática.
Foram realizados mais de 5,7 milhões de
downloads de documentos do BID no website
de publicações do Banco em 2020. O Banco
produziu 551 novas publicações, 105 das quais diretamente relacionadas à pandemia. O portal do
BID Números para o Desenvolvimento registrou
80.000 downloads de conjuntos de dados, em
comparação com 32.000 em 2019.
Em 2020, o KIC continuou a capturar, sistematizar e disseminar lições aprendidas nas
operações do Banco, por meio de iniciativas
como o prêmio “Super-heróis do Desenvolvimento 2020, Edição COVID”, que avaliou as
candidaturas de 88 agências executoras do BID
e destacou as melhores práticas aprendidas durante a pandemia.

Uma jovem
mulher recebe
atendimento
médico
preventivo
no Estado
de Chiapas,
no MÉXICO,
como parte da
Iniciativa Salud
Mesoamérica.

O KIC continuou a trabalhar com setores do
BID e parceiros externos para promover uma cultura de inovação e criatividade no Banco. Entre
essas iniciativas figuraram a concepção e prototipagem de uma solução para a recapacitação
acelerada de pessoas que perderam o emprego
na região como resultado da pandemia, uma
solução de guichê único para prestar serviços
sociais para populações migrantes e o “Desafio
Rethink Plastics”. Lançado em associação com o
MIT Solve, essa competição atraiu a nomeação
de 500 novas abordagens para a gestão de resíduos plásticos, com a seleção de nove finalistas
que estão sendo conectados a operações do BID
na região.
Em vista do impacto devastador da pandemia
nos setores criativos da região, o KIC produziu
pesquisas sobre os aspectos econômicos da crise
e solicitou recomendações de especialistas externos para a recuperação. Além disso, em apoio à
agenda dos setores criativos e culturais na região,

o KIC produziu um MOOC sobre a Economia Laranja, que atraiu 25.000 participantes e lançou
“Região Laranja”, um podcast sobre notícias e
tendências que afetam esse setor.
Além de administrar as relações com a imprensa, os canais corporativos nas redes sociais
e a marca do BID, o KIC criou um Hub de Coronavírus no website corporativo do Banco para
consolidar todos os recursos da instituição relacionados à pandemia. O KIC também usou
ferramentas de marketing digital para obter um
aumento de 35% na quantidade de assinantes
de boletins e outros produtos de conhecimento
do BID, os quais agora totalizam 795.240
indivíduos.
Finalmente, o Programa de Relações Comunitárias do Banco concedeu financiamentos não
reembolsáveis a dez ONGs que servem pessoas
de origem latino-americana e caribenha que residem na região metropolitana de Washington,
beneficiando 5.000 pessoas com serviços como
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assistência alimentar, aulas particulares e assistência jurídica.

Atividades transversais em destaque
Não obstante as restrições impostas pela pandemia, em 2020, o BID continuou a apoiar a
transformação digital da região. O Banco contribuiu para a VI Reunião Ministerial de Governo
Digital da América Latina e do Caribe e promoveu programas de apoio à agenda digital nas
Bahamas, Brasil, Honduras, México, Panamá,
Paraguai e Peru, entre outros países. O BID
também ajudou governos membros mutuários
que estão modernizando os seus marcos regulatórios nos campos de identidade digital,
interoperabilidade, conectividade, privacidade,
ética, fintech, cibersegurança, transparência e
tributação.
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Na área de ferramentas de infraestrutura
e tecnologia, o Banco financiou projetos para
melhorar a conectividade digital de regiões subservidas do México e da Guatemala e apoiou a
Jamaica na implantação de um novo sistema
de identidade digital. Também realizou avanços
na implementação de plataformas de interoperabilidade, balcões centralizados de serviços
governamentais e protocolos de assinatura digital nas Bahamas, Barbados, Honduras e Panamá.
Em 2020, o Banco também continuou a patrocinar iniciativas destinadas a facilitar a
transformação digital e a adoção de novos modelos de negócios para MPMEs na Argentina,
El Salvador e Peru. Como parte dessas iniciativas,
o Banco lançou o Digital Checkup, uma avaliação diagnóstica on-line da maturidade digital de
uma empresa, oferecendo recomendações personalizadas. Desenvolvida originalmente pelo
Ministério da Economia do Chile, essa ferramenta

está sendo adaptada para uso em 12 países da
região.
A Diretoria Executiva aprovou um novo Quadro
de Políticas Ambientais e Sociais (ESPF), concluindo um processo iniciado em 2019 sob a
liderança da Unidade Especial do Gabinete da
Presidência. A nova política define novos e ambiciosos padrões em várias áreas e oferece aos
clientes disposições avançadas para abordar
questões ambientais e sociais. Promove o respeito
aos direitos humanos para o cerne da gestão de
risco ambiental e social e inclui um padrão específico para a igualdade de gênero.
Além disso, o ESPF inclui um novo padrão
sobre mão de obra e condições de trabalho;
considera os riscos associados a pandemias e epidemias; harmoniza-se com as melhores práticas
internacionais de proteção e conservação da biodiversidade; estipula quando é necessário obter o
consentimento livre, prévio e informado dos povos
indígenas; determina proteções para afrodescendentes e pessoas com deficiências; e requer a
consideração de raça, etnia, idade e condições
sociais. Também inclui um padrão específico de
engajamento das partes interessadas e de divulgação de informações, que requer dos clientes a
implementação de mecanismos de queixas.
Em 2020, o Banco continuou a avaliação da
sua política de Acesso a Informações para incluir novas tendências de acesso a informações
e padrões aperfeiçoados. Um grupo multidisciplinar, liderado pelo Gabinete da Presidência, está
incorporando comentários recebidos durante a
primeira fase da consulta pública, assim como sugestões da Diretoria Executiva. A segunda fase da
consulta pública será realizada em 2021, quando
então a Administração procurará apresentar a
versão final da Política de Acesso a Informações
para consideração da Diretoria Executiva.
O Banco apoiou a adoção da modelagem de
informações de construção civil (BIM), metodologia baseada em ferramentas digitais do setor de
construção civil, que produz melhorias na estimativa e no controle de tempos e custos do trabalho,

aumentando a transparência dos processos de
construção civil. O BID ajudou oito países a elaborar planos nacionais de BIM, inclusive por meio de
assistência técnica e uma operação de empréstimo no Peru, e está apoiando a criação de um
mercado regional para serviços de BIM.
Na área de gestão fiscal digital, o BID financiou a implementação do faturamento eletrônico
na Colômbia e Jamaica; o uso de dados tributários eletrônicos na gestão de risco e fiscalização
na República Dominicana, Brasil, México e Peru; e
a modernização dos sistemas de gestão tributária
na Colômbia e no Suriname. Em gastos públicos,
o Banco patrocinou a modernização das plataformas de compras eletrônicas no Chile, Honduras,
Paraguai e Peru; lojas virtuais no Brasil e na Nicarágua; e uma variedade de melhorias dos sistemas
de gestão de gastos no Chile e na Argentina. Em
serviços de justiça digital, o Banco fez avanços
na execução de um projeto no Peru e na elaboração de projetos futuros no Brasil e na Colômbia.
Em 2020, o Banco ofereceu apoio a startups para o desenvolvimento de soluções em
resposta à COVID-19 por meio de operações de
empréstimo, assistência técnica e financiamento
de capital semente na Argentina, Brasil, Chile, Jamaica e Uruguai.
O financiamento de MPMEs direcionado à
produção despontou como um enfoque importante em 2020, com os governos solicitando
apoio para ajudá-las a sobreviver à crise. O BID
aprovou 19 operações de empréstimo totalizando
US$ 3 bilhões para reforçar a sustentabilidade financeira dessas empresas, recorrendo também a
fundos fiduciários, veículos financeiros e fundos
de garantia para esse fim. Além disso, 14 operações de empréstimo lidaram com os obstáculos
enfrentados por mulheres empreendedoras em
busca de inclusão financeira.
A Parceria Compete Caribe, um fundo multidoadores financiado pelo BID, Reino Unido,
Canadá e Banco Caribenho de Desenvolvimento,
viabilizou a adoção de plataformas de cadastramento digital de empresas em sete países.
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Também financiou dez projetos de apoio a cadeias de valor, beneficiando 3.000 empresas em
oito países, além de testar um modelo piloto de
apólices de seguro baseado em parâmetros para
aumentar a resiliência de empresas caribenhas
quando ocorrem desastres naturais.
O BID continuou a apoiar o crescimento verde
e as agendas de financiamento verde nos países
membros mutuários. Nas Bahamas, por exemplo, o Banco aprovou a primeira tranche de um
empréstimo de apoio a políticas destinado a estimular o crescimento resiliente e inclusivo durante
a pandemia. Nos últimos seis anos, o BID alavancou mais de US$ 4,5 bilhões em investimentos
com elevado potencial de benefícios socioeconômicos, ambientais e relacionados ao clima.
Usando produtos financeiros público-privados
e títulos temáticos, o Banco também mobilizou
mais de US$ 480 milhões com doadores e em
financiamentos internacionais relacionados ao
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clima durante o período. Esses recursos serão críticos para uma recuperação sustentável após a
pandemia.
A temporada de furacões de 2020 destacou
os graves riscos climáticos e de desastre que
o Caribe e a América Central estão enfrentando
com frequência cada vez maior. Em vista da intensificação dos impactos da mudança climática, o
Banco está apoiando os países na formulação de
estratégias que combinem contenção de riscos
e instrumentos de transferência de risco para reforçar a resiliência financeira. Com a concessão
de empréstimos condicionais a 15 países, o BID
disponibilizou US$ 2,7 bilhões em cobertura ativa
para terremotos, furacões, inundações, incêndios
florestais, secas e pandemias em 2020.
A COVID-19 representou desafios específicos
para a segurança dos cidadãos e os sistemas
judiciais, exercendo pressões adicionais sobre
instituições já fragilizadas e criando as condições

para um potencial aumento da criminalidade e
violência. O BID organizou diálogos técnicos e
sobre políticas para ajudar os governos na gestão
da saúde pública em sistemas prisionais, na dissuasão à violência doméstica durante os períodos
de confinamento e na coordenação de ações de
combate ao tráfico de pessoas.
O BID também atraiu atenção para a importância da transparência e integridade no uso de
recursos públicos durante a pandemia. A emergência de saúde pública criou tensões entre a
necessidade de usar recursos com agilidade e a
obrigação de prevenir fraude e abuso. Em resposta, o BID intensificou os seus esforços no
sentido de assegurar a transparência dos gastos

públicos, sobretudo por meio de tecnologias digitais que permitem o acesso a essas informações
e o seu rastreamento. Em 2020, o Banco ajudou
as autoridades supremas de auditoria de Honduras, México e Paraguai a adotar novos sistemas
para os processos de auditoria do governo a fim
de aumentar a eficácia da supervisão dos gastos.
Financiou programas existentes de combate à
lavagem de dinheiro na Argentina, Honduras, Jamaica e México. Apoiou também cinco países
da região que estão interessados em adotar
uma versão do Rindiendo Cuentas, a plataforma
georreferenciada do Paraguai para divulgação
de informações sobre gastos e investimentos
públicos.
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QUADRO II Declarações de aprovações de projetos com garantia soberana (> US$ 5 milhões)a
(em milhões de dólares dos EUA)

País

Nome

Tipo

Bahamas

Reconstrução com resiliência no setor energético nas Bahamas

GOM

80

Promoção do crescimento resiliente e inclusivo nas Bahamas

PBP

200

Programa de apoio ao setor de saúde para conter e controlar o coronavírus e mitigar os seus
efeitos na prestação de serviços

ESP

20

Programa de políticas de desenvolvimento sustentável

PBP

80

Programa de reforço da política pública e da gestão fiscal em resposta à crise sanitária e
econômica causada pela COVID-19 em Barbados

PBP

120
30

Barbados

Valor

Programa de crédito global para salvaguardar os setores produtivos e o emprego

GCR

Belize

Apoio a redes de segurança para as populações vulneráveis afetadas pelo coronavírus em Belize

ESP

12

Bolívia

Apoio a populações vulneráveis afetadas pelo coronavírus

ESP

450

Programa de crédito global para salvaguardar o tecido produtivo e o emprego na Bolívia

GCR

130
100

Brasil

Programa de promoção do desenvolvimento local da região sul (ProSul)

GCR

Programa de expansão e melhoria do ensino na primeira infância no Estado do Espírito Santo

ESP

74

Projeto de modernização da gestão fiscal do Estado da Bahia – PROFISCO II BA

ESP

40

Projeto de modernização da gestão fiscal do Estado da Paraíba – PROFISCO II PB

ESP

38

Programa de melhoria de políticas públicas para a primeira infância

ESP

42

Programa de expansão e modernização do sistema penitenciário do Espírito Santo
(MODERNIZA-ES) (BR-L1545)

ESP

82

Programa de apoio emergencial para populações vulneráveis afetadas pelo coronavírus

ESP

1,000

Programa emergencial para mitigar os efeitos econômicos do coronavírus – BRDE (PROSUL
emergencial)

ESP

50

Programa de crédito global para salvaguardar o tecido produtivo e o emprego no Estado do
Espírito Santo

GCR

30

Programa emergencial de crédito global do BID-BNDES para financiamento de MPMEs para
salvaguardar o tecido produtivo e o emprego

GCR

750

Programa emergencial de acesso a crédito (FGI-PEAC) do Fundo Garantidor para
Investimentos (FGI)

GCR

200

Chile

Programa de apoio à equidade social e à sustentabilidade fiscal

GCR

300

Colômbia

Programa de apoio à modernização da direção de impostos e aduanas nacionais

ESP

250

Programa de apoio ao desenvolvimento produtivo e à economia criativa

PBP

850

Programa de financiamento empresarial e eficiência energética

GCR

8

Programa de qualificação de adolescentes e jovens colombianos para o século XXI

ESP

50

Programa de melhoria da sustentabilidade do sistema de saúde na Colômbia com uma
abordagem inclusiva

LBR

160

Programa de água potável e saneamento do Departamento de La Guajira

GOM

60

Rumo a uma economia verde: apoio ao plano de descarbonização da Costa Rica

PBP

230

Programa emergencial para a sustentabilidade macroeconômica

SDS

250

Programa de proteção de empregos e rendas das populações vulneráveis na Costa Rica

ESP

265

Programa de crédito global para micro e pequenas empresas em El Salvador

GCR

20

Primeiro programa de acesso a empréstimos para a recuperação de micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs)

GCR

200

Costa Rica

El Salvador

Melhoria da cobertura e qualidade da educação: nascimento, crescimento, aprendizagem

ESP

100

Programa emergencial para a sustentabilidade macroeconômica e fiscal

SDS

250

Programa de reforço da política pública e da gestão fiscal em resposta à crise sanitária e
econômica causada pela COVID-19 em El Salvador

PBP

250

Resposta imediata de saúde pública para conter e controlar o coronavírus e mitigar os seus
efeitos na prestação de serviços em El Salvador

ESP

50

(continua na página seguinte)
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QUADRO II Declarações de aprovações de projetos com garantia soberana (> US$ 5 milhões)a
(em milhões de dólares dos EUA) (continuação)

País

Nome

Equador

Gestão sustentável de recursos subterrâneos e da infraestrutura associada

ESP

78

Apoio à transição da matriz energética no Equador II

PBP

280

Financiamento de transportes elétricos sustentáveis no Equador

GCR

33

Programa de crédito global para salvaguardar o tecido produtivo e o emprego

GCR

94

Apoio à prestação de serviços de saúde e proteção social no contexto da pandemia do
coronavírus COVID-19

ESP

250

Infraestrutura para o programa de eletrificação rural na Guatemala

GOM

120

Apoio às populações vulneráveis afetadas pela COVID-19

ESP

100

Guatemala

Tipo

Valor

Projeto de gestão sustentável de florestas

ESP

8

Programa de reforço da política pública e da gestão fiscal em resposta à crise sanitária e
econômica causada pela COVID-19 na Guiana

PBP

34

Apoio a redes de segurança para as populações vulneráveis afetadas pelo coronavírus na
Guiana

ESP

30

Haiti

Redes de segurança para populações vulneráveis afetadas pelo coronavírus no Haiti

ESP

60

Honduras

Apoio ao sistema amplo de proteção social

ESP

59

Renovação da usina hidroelétrica Francisco Morazán para facilitar a integração da energia
renovável

ESP

18

Programa de reforma do setor de transportes e logística de carga de Honduras II

PBP

112

Guiana

Jamaica
México

Programa emergencial para a sustentabilidade macroeconômica e fiscal

SDS

76

Programa de crédito global para salvaguardar o tecido produtivo e o emprego

GCR

20

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

PBP

100
800

Programa de melhoria da qualidade do emprego no México

PBP

Programa de promoção da transformação digital e inclusão social no México

ESP

120

Programa de crédito global para salvaguardar o tecido produtivo e o emprego no setor
agroindustrial

GCR

100

Nicarágua

Resposta imediata de saúde pública para conter e controlar o coronavírus e mitigar os seus
efeitos na prestação de serviços na Nicarágua			

ESP

43

Panamá

Programa de apoio a reformas nos setores de água, saneamento e energia II

PBP

200

Programa de inclusão social para pessoas com deficiências no Panamá

ESP

40

Programa de apoio à transformação digital da administração tributária no Panamá

ESP

40

Programa emergencial para a sustentabilidade macroeconômica e fiscal

SDS

400

Programa de crédito global para salvaguardar o tecido produtivo e o emprego

GCR

150

Programa de promoção da qualificação profissional no quadro de reestruturação da força de
trabalho no Paraguai após a COVID-19 e proteção dos direitos do trabalhador

ESP

30

Programa de apoio a políticas públicas para a nova economia

PBL

90

Apoio ao plano nacional para MPMEs: serviços de desenvolvimento empresarial para reforçar a
produtividade de empresas paraguaias

ESP

15

Programa de água e saneamento para a região metropolitana de Assunção – Bacia de Lambaré

ESP

Expansão do sistema de transmissão de alta tensão e ações de eficiência energética

ESP

105
70

Paraguai

Programa de melhoria e manutenção da PY12, de Cruce Nanawa a Gral. Bruguez e acessos

ESP

215

Programa de reforço da política pública e da gestão fiscal em resposta à crise sanitária e
econômica causada pela COVID-19 no Paraguai

PBP

210

Peru

Programa de reforma de apoio à recuperação econômica e competitividade

DDP

400

Regional

Programa de crédito global para aumentar a resiliência sanitária, social e econômica nos países
membros da Organização de Estados do Leste Caribenho (OECS) durante a crise da COVID-19

GCR

50

(continua na página seguinte)
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QUADRO II Declarações de aprovações de projetos com garantia soberana (> US$ 5 milhões)a
(em milhões de dólares dos EUA) (continuação)

País

Nome

Tipo

Valor

República
Dominicana

Programa de reforço da política pública e da gestão fiscal em resposta à crise sanitária e
econômica causada pela COVID-19 na República Dominicana

PBP

250

Programa emergencial para a sustentabilidade macroeconômica e fiscal

SDS

Programa de modernização do abastecimento de água

Suriname
Trinidad e
Tobago

ESP

250
25

Consolidação do acesso a educação inclusiva de qualidade no Suriname

ESP

30

Programa de requalificação e revitalização urbana

GOM

33

Programa de reforço da política e gestão fiscal em resposta à crise sanitária e econômica
causada pela COVID-19 em Trinidad e Tobago
Uruguai

18

PBP

100

Projeto de gestão de governo digital no setor de saúde III

ESP

6

Programa de reforço da política pública e da gestão fiscal para enfrentar a crise sanitária e
econômica causada pela COVID-19 no Uruguai

PBP

350

Programa de crédito global para salvaguardar o tecido produtivo e o emprego

GCR

80

Apoio emergencial a populações vulneráveis afetadas pelo coronavírus

ESP

125

(*) AR-L1281 e AR-O0009 são operações de um projeto.
a
Não inclui reformulações.

30 30

ESP
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QUADRO III Subscrições do capital, cotas de contribuição e poder de voto (em 31 de dezembro
de 2019) (Em milhões de dólares dos Estados Unidos)a
Capital subscrito do Capital Ordinário
Países membros

Países membros regionais em
desenvolvimento
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
El Salvador
Equador
Guatemala
Guiana
Haiti
Honduras
Jamaica
México
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
República Dominicana
Suriname
Trinidad e Tobago
Uruguai
Venezuela
Total dos países membros
regionais em desenvolvimento
Canadá
Estados Unidos
Países membros extrarregionais
Alemanha
Áustria
Bélgica
China
Coreia, República da
Croácia
Dinamarca
Eslovênia
Espanha
Finlândia
França
Israel
Itália
Japão
Noruega
Países Baixos
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça
Total dos países membros
extrarregionais
TOTAL GERAL

% do número
total de votosb

Integralizado

Exigível

Capital adicionalc

Total

$ 672,9
15,1
8,1
9,3
54,0
672,9
184,8
184,8
27,0
27,0
36,0
34,7
10,5
27,0
27,0
34,7
432,6
27,0
27,0
27,0
90,1
36,1
7,2
26,0
72,2
249,3
3.020

$ 18.742,5
341,4
224,8
189,9
1.505,7
18.742,5
5.147,2
5.147,2
753,3
751,3
1.002,5
951,2
264,1
751,3
753,3
951,2
12.048,4
751,3
751,3
751,3
2.508,9
1.005,2
143,8
712,8
2.010,5
5.568,5
82.471

$ 303,3
6,0
1,1
4,1
28,6
325,5
94,0
91,0
13,8
12,8
18,0
19,3
4,7
12,9
15,5
17,0
197,4
14,2
14,9
16,6
47,3
20,0
3,4
12,5
33,2
171,0
1.498

$ 19.718,7
362,5
234,0
203,3
1.588,3
19.740,9
5.425,9
5.423,0
794,1
791,0
1.056,6
1.005,2
279,4
791,2
795,8
1.003,0
12.678,4
792,4
793,1
794,9
2.646,3
1.061,3
154,5
751,4
2.115,9
5.988,8
86.990

11,354
0,209
0,137
0,117
0,913
11,354
3,119
3,119
0,457
0,456
0,608
0,577
0,162
0,456
0,457
0,577
7,299
0,456
0,456
0,456
1,521
0,610
0,089
0,433
1,219
3,403
50,0

241,7
1.813,1

6.598,8
49.500,7

184,5
2.923,3

7.025,0
54.237,1

4,001
30,006

114,5
9,6
19,8
0,2
0,2
2,9
10,3
1,8
117,4
9,6
114,5
9,5
117,4
302,1
10,3
14,6
3,2
58,1
19,7
28,4
964

3.126,4
263,4
541,7
5,0
5,0
80,2
280,0
49,0
3.241,8
263,4
3.126,4
259,7
3.241,8
8.248,8
280,0
325,6
89,2
1.588,0
538,3
776,3
26.330

127,8
11,2
23,6
123,9
1,0
3,5
11,1
1,9
120,0
10,6
123,3
9,1
121,0
326,6
10,9
18,6
4,4
98,6
22,7
36,9
1.207

3.368,7
284,2
585,1
129,1
6,1
86,7
301,4
52,8
3.479,2
283,6
3.364,2
278,3
3.480,1
8.877,5
301,1
358,9
96,9
1.744,8
580,7
841,6
28.501

1,896
0,161
0,329
0,004
0,004
0,050
0,171
0,031
1,965
0,161
1,896
0,158
1,965
5,001
0,171
0,200
0,055
0,964
0,327
0,471
15,979

$6.039

$164.901

$ 5.814

$176.754

100

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.
a

RELATÓRIO ANUAL DO BID 2020

31

QUADRO IV Estrutura salarial – funcionários internacionais (em 31 de dezembro de 2020)
(Em dólares dos EUA)

Grau

Funções representativas

P
E1
E2
E3
E4
E5
R
1

Presidenteb
Vice-Presidente Executivo
Vice-Presidente
Gerente Geral
Chefe de Escritório Independente
Gerente de Setor
Representante no País
Chefe de Divisão – Líder Técnico
Principal/Assessor Principal
Chefe de Unidade – Especialista
Principal/Assessor Sênior
Especialista Líder/Assessor
Especialista Sênior
Especialista
Associado Sênior
Associado
Analista Sênior – Coordenador
Administrativo Sênior
Analista – Coordenador
Administrativo
Assistente Sênior
Assistente

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Piso
salarial

Teto
salarial

Pessoal no
grau (%)

Salário
médio

Benefícios
médios
orçamentadosa
202.237,14

481.517

0,1%

481.517

340.000

443.100

0,1%

400.000

168.000,00

313.000
286.300
246.800
219.400
191.600
191.600

422.300
415.400
370.900
329.500
296.000
296.000

0,3%
0,6%
0,8%
1,0%
1,4%
4,4%

379.745
355.430
323.112
260.981
232.616
231.961

159.493,01
149.280,79
135.707,22
109.612,08
97.698,58
97.423,50

169.700

262.400

8,4%

198.052

83.181,73

143.800
126.600
115.200
102.500
91.000
79.900

229.900
202.300
172.900
153.500
136.400
119.600

17,2%
23,2%
19,4%
7,5%
5,3%
5,4%

164.726
137.489
120.695
105.273
97.045
87.900

69.184,81
57.745,43
50.691,88
44.214,71
40.758,90
36.918,12

70.600

105.700

3,3%

78.117

32.809,03

56.900
49.700

90.900
79.300

1,4%
0,3%

69.080
54.685

29.013,41
22.967,78

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.
O salário do Presidente não inclui Subsídio Executivo no valor de US$ 86.176.

a

b

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

2018

2019

2020

Assembleia de Governadores
Diretoria Executiva
Escritório de Avaliação e Supervisão
Mecanismo de Consulta e Investigação Independente (MEC)
Tribunal Administrativo
60° aniversário do Banco
Sede e Representações
Total de despesas administrativas brutasa,b,c,d,e
Reembolso de fundos em administração e da CII
Reembolsos do FUMIN e do INTAL, receita administrativa
Total de despesas administrativas líquidas
Capital
Total de despesas administrativas líquidas e de capital

$

$

$

4,0

4,0

2,8

21,3

21,9

21,7

6,9

6,2

6,4

2,1

2,1

1,7

0,9

0,9

0,7

—

1,4

—

546,1

557,7

538,6

581,3

594,2

571,9

(19,6)

(19,2)

(21,2)

(12,5)

(14,2)

(18,9)

549,2

560,8

50,6

49,1

531,8
36,3

$599,8

$609,9

$568,1

Não inclui depreciação no valor de US$ 38,5 milhões, US$ 41,5 milhões e US$ 48,2 milhões em 2018, 2019 e 2020, respectivamente.
Não inclui custos de pensões e benefícios pós-aposentadoria no valor de US$ 149 milhões, US$ 126,1 milhões e US$ 171,6 milhões em 2018, 2019 e 2020,
respectivamente.
c
Não inclui US$ 1,5 milhão, US$ 2,2 milhões e US$ 4,3 milhões em despesas com projetos de capital não capitalizados em 2018, 2019 e 2020, respectivamente.
d
Inclui despesas pré-pagas no valor de US$ 5,6 milhões, US$ 9,7 milhões e US$ 6,8 milhões em 2018, 2019 e 2020, respectivamente.
e
Não inclui despesas reembolsadas pelos Fundos em Administração, no valor de US$ 6,7 milhões, US$ 8,2 milhões e US$ 6,7 milhões em 2018, 2019 e
2020, respectivamente. Não inclui despesas reembolsadas pela CII, no valor de US$ 9,0 milhões, US$ 9,4 milhões e US$ 11,2 milhões em 2018, 2019 e 2020,
respectivamente. Não inclui US$ 72,9 milhões, US$ 72,0 milhões e US$ 75,0 milhões em despesas pagas à CII em 2018, 2019 e 2020, respectivamente, Não
inclui US$ 2,0 milhões e US$ 0,1 milhão referentes às atividades de reestruturação do setor privado em 2018 e 2019 nem US$ (17,3) milhões, US$ (15,3) milhões
e US$ (1,8) milhão em outras despesas extraorçamentárias em 2018, 2019 e 2020, respectivamente.
a

b
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CAPITAL ORDINÁRIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhões de dólares dos Estados Unidos
31 de dezembro
ATIVO
Caixa e investimentos
Caixa – Notas C e N
Investimentos – curto prazo – Notas D, M e N

2020
US$

Ativos de desenvolvimento
Saldo de empréstimos – Notas E, G e N
Títulos de dívida – Notas M e N
Provisão para perdas com empréstimos – Nota G

104.761
410
(504)

Juros e outros encargos acumulados
Sobre investimentos
Sobre empréstimos
Sobre swaps, líquido
Sobre outros

737
4.760
27

Outros ativos
Valor a receber sobre venda de títulos para investimento
Imobilizado, líquido – Nota I
Outros – Nota E
Total do ativo

Swaps cambiais e de taxa de juros – Notas L, M, N e U
Investimentos – Carteira de curto prazo
Empréstimos
Captações
Outros

10
448
859
US$

US$

Subscrições de capital a receber
Valores a receber de países membros – Nota H
Lucros retidos – Nota S
Outros lucros (prejuízos) abrangentes acumulados – Nota T
Total do passivo e patrimônio líquido

US$

1.015
1.298
1.043
1

35.504

96.723
148
(339)

96.532

857

841

5.524

32
741
1.391
2

2.166

266
467
582

1.317
151.737

US$

82.114
26.659 US$

1.215
34.289 US$

155
686
-

1.186
109.959

3.357

Valor a pagar sobre compra de títulos para investimento
Valor a pagar sobre garantias recebidas em numerário
Passivo de planos de benefícios pós-aposentadoria – Nota V
Valores devidos ao Fundo não Reembolsável do BID – Nota P
Juros acumulados sobre captações
Juros acumulados sobre swaps, líquido
Programas especiais a desembolsar – Nota Q
Outros passivos – Nota E, L e M
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital – Nota R
Subscritas 14.170.108 ações
Menos parcela exigível
Capital integralizado adicional

39.372

104.667

120
479
257
1

Swaps cambiais e de taxa de juros – Notas L, M, N e U
Investimentos – Carteira de curto prazo
Empréstimos
Captações
Outros

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo
Captações – Notas J, K, L, M e U
Curto prazo
Médio e longo prazo:
Medidas ao valor justo
Medidas ao custo amortizado

2.596
36.776 US$

2019

US$

1.315
136.358

64.625
31.113 US$

97.011

1.273

301
450
1.521
1

2.273

1.344
1.363
208
668
226
935
118.060

170.940
(164.901)
5.814
11.853
(798)
23.243
(621)
US$

33.677
151.737

284
52
877
236
689
88
206
771
102.487

170.940
(164.901)
5.813
11.852
(6)
(811)
22.781
55
US$

33.871
136.358

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2020/fs.

RELATÓRIO ANUAL DO BID 2020

33

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
Outras receitas de empréstimos

Exercícios encerrados em 31 de dezembro
2020
2019
2018
US$

2.314 US$
126
2.440

3.278 US$
128
3.406

2.941
116
3.057

373
23
4
53
2.893

953
59
3
43
4.464

863
(38)
1
40
3.923

1.238
27
1.265
182
890
103
2.440

2.498
24
2.522
43
834
103
3.502

2.229
26
2.255
(35)
844
107
3.171

Resultado operacional

453

962

752

Ajustes líquidos ao valor justo realizados nas carteiras de longo prazo e
operações em moeda estrangeira – Notas K, L e U
Outros componentes dos custos líquidos de benefícios de pensão – Nota V
Transferências aprovadas pela Assembleia de Governadores – Nota P
Resultado líquido

220
1
(64)
610

402
75
(54)
1.385

15
75
842

Investimentos – Notas D e L
Juros
Ganhos (perdas) líquidos
Outras receitas de juros – Notas L e U
Outros
Total do resultado
Despesas
Despesas de captação
Juros, depois dos swaps – Notas J, K, L e M
Outros custos de captação
Provisão (crédito) para perdas com empréstimos e garantias – Nota G
Despesas administrativas
Programas especiais – Nota Q
Total das despesas

Lucros retidos, início do exercício
Ajustes líquidos ao valor justo realizados nas captações atribuíveis a
variações no risco creditício específico ao instrumento
Distribuições em nome dos acionistas – Nota AA
Ajuste de efeitos acumulados de perdas esperadas com empréstimos – Nota B
Lucros retidos, encerramento do exercício

US$

22.781

21.446

20.670

(110)
(38)
23.243 US$

(50)
22.781 US$

(16)
(50)
21.446

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS (PREJUÍZOS) ABRANGENTES
Em milhões de dólares dos Estados Unidos
Exercícios encerrados em 31 de dezembro
2020
2019
2018
Resultado líquido
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
Ajustes líquidos ao valor justo realizados nas captações atribuíveis a
variações no risco creditício específico ao instrumento
Reconhecimento de variações em ativos e passivos de planos de benefícios
pós-aposentadoria – Nota V
Total dos outros prejuízos abrangentes
Lucro (prejuízo) abrangente

US$

US$

610 US$

1.385 US$

842

90

(1)

23

(269)

(48)

93

(497)
(676)
(66) US$

(356)
(405)
980 US$

(195)
(79)
763

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2020/fs.
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CAPITAL ORDINÁRIO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhões de dólares dos Estados Unidos
Exercícios encerrados em 31 de dezembro
2020

2019

2018

Fluxos de caixa gerados por atividades de empréstimo e investimento
Atividades de desenvolvimento:
Desembolsos de empréstimos

US$

(14.592)

US$

6.910

Liquidações de empréstimos

(11.304)
6.828

(133)

5

Cobrança de títulos de dívida

US$

7.186

(254)

Compra de títulos de dívida

(10.574)

(18)

-

-

(7.931)

(3.521)

Aquisição de imobilizado

(26)

(35)

(49)

Outros ativos e passivos

150

9

101

Caixa líquido aplicado em atividades de desenvolvimento

(7.807)

Caixa líquido aplicado em atividades de empréstimo e investimento

(4.494)

(3.547)

(4.442)

Fluxos de caixa gerados por atividades de financiamento
Captações de médio e longo prazo:
Recursos gerados por emissões de títulos
Amortizações

26.765

20.266

19.520

(17.372)

(15.433)

(16.346)

Captações de curto prazo:
Recursos gerados por emissões de títulos
Amortizações

9.574

13.851

7.871

(9.664)

(13.721)

(7.872)

1.292

6

Valores recebidos de países membros

-

7

2

Valores recebidos em subscrições de capital

6

-

1

Garantias em numerário recebidas (retornadas)

(42)

Pagamentos de manutenção de valor para os países membros

(154)

(51)

(7)

Distribuições pagas em nome dos acionistas

(109)

(50)

(49)

Caixa líquido gerado por atividades de financiamento

10.338

4.875

3.078

(70.167)

(61.143)

(60.747)
61.667

Fluxos de caixa gerados por atividades operacionais
Compras brutas de investimentos de curto prazo

68.457

59.265

Receitas de operações de crédito, depois dos swaps

2.680

3.491

2.913

Juros e outros custos de captação, depois dos swaps

(1.660)

(2.496)

(2.299)

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

Receitas de investimentos
Outras receitas de juros
Outras receitas
Despesas administrativas
Transferências para o Fundo não Reembolsável do BID
Programas especiais
Caixa líquido gerado por (aplicado em) atividades operacionais
Efeito de flutuações cambiais sobre o caixa

821

9

2

1

52

43

44

(752)

(759)

(753)

(92)

(63)

(113)

(83)

(108)

(1.166)

(947)

16

Aumento (redução) líquido no caixa

2.596

(107)
1.290
13

380

1.215
US$

684

(1)

1.381

Caixa, início do exercício
Caixa, encerramento do exercício

390

(61)

835
US$

1.215

896
US$

835

As Notas são parte integrante destas demonstrações contábeis e estão disponíveis no site do Banco em: www.iadb.org/ar2020/fs.
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APÊNDICE I Lista de Governadores do BID em 31 de dezembro de 2020
País

Governador

Governador Suplente

ALEMANHA
ARGENTINA
ÁUSTRIA
BAHAMAS
BARBADOS
BÉLGICA
BELIZE
BOLÍVIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
CHINA
COLÔMBIA
COREIA
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 DOMINICANA
SUÉCIA
SUÍÇA
SURINAME
TRINIDAD E TOBAGO
URUGUAI
VENEZUELA

Norbert Barthle
Gustavo Osvaldo Beliz
Harald Waiglein
James Kwasi Thompson
Mia Amor Mottley
Vincent Van Peteghem
John Briceño
Gabriela Mendoza Gumiel
Paulo Guedes
Karina Gould
Ignacio Briones Rojas
Yi Gang
Alberto Carrasquilla Barrera
Nam-Ki Hong
Elián Villegas Valverde
Zdravko Maric
Stephan Schonemann
Alejandro Zelaya Villalobo
Mauricio Pozo Crespo
Andrej Šircelj
Nadia Calviño Santamaría
Steven Mnuchin
Elina Kalkku
Bruno Le Maire
Alvaro Gonzalez Ricci
Bharrat Jagdeo
Michel Patrick Boisvert
Marco Antonio Midence Milla
Israel Katz
Roberto Gualtieri
Nigel Clarke
Taro Aso
Arturo Herrera Gutiérrez
Ivan Adolfo Acosta Montalván
Aksel Jakobsen
Sigrid Kaag
Héctor E. Alexander H.
Oscar Llamosas Díaz
Waldo Epifanio Mendoza Bellido
João Leão
Dominic Raab
José Manuel Vicente Dubocq
Per Olsson Fridh
Raymund Furrer
Armand K. Achaibersing
Camille R. Robinson-Regis
Azucena María Arbeleche Perdomo
Carlos Vecchio

Marianne Kothé
Christian Asinelli
Edith Frauwallner
Marlon S. Johnson
Ian Carrington
Meryame Kitir
Christopher Coye
Marcelo A. Montenegro Gómez García
Roberto Fendt Junior
Rick Stewart
José Francisco Moreno Guzmán
Yulu Chen
Luis Alberto Rodríguez-Ospino
Juyeol Lee
Rodrigo Cubero Brealey
Stipe Župan
Frida Dyred
Douglas Pablo Rodríguez Fuentes
Verónica Artola Jarrín
Urška Grmek
Ana de la Cueva Fernández
Keith Krach
Satu Santala
Odile Renaud-Basso
Sergio Francisco Recinos Rivera
Ashni Singh
Joseph Jouthe
Wilfredo Rafael Cerrato Rodriguez
Shira Greenberg
Ignazio Visco
Darlene Morrison
Haruhiko Kuroda
Gabriel Yorio
Manuel Coronel Novoa
Bjørn Brede Hansen
K. (Kitty) van der Heijden
Javier Enrique Carrizo Esquivel
Carmen María Marín Rodriguez
Betty Armida Sotelo Bazán
Maria Teresa Ribeiro
Wendy Morton
Miguel Ceara Hatton
Sigrún Rawet
Beatrice Meyer

Em 31 de dezembro de 2020.
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Joanne Deoraj
Alejandro Irastorza Mautone

APÊNDICE II Diretores Executivos e Suplentes
Diretores Executivos
Diretores Executivos Suplentes

Número de
votos

Poder
percentual
de voto

1.674.226

11,810

Guillermo Francos (Argentina)
Jorge Srur (Argentina)

Eleito por:
Argentina e Haiti

Leonardo Puppeto (França)
Emmi Oikari (Finlândia)

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

687.703

4,851

R. Brian Langrin (Jamaica)
Terry Ann Atkins-Huggins (Trinidad e Tobago)

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

215.269

1,518

Christiane Bögemann-Hagedorn (Alemanha)
Adolfo Di Carluccio (Itália)

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

712.259

5,024

Francisco Mayorga (Nicarágua)
Edna Camacho (Costa Rica)

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

357.450

2,521

Germán Hugo Rojas Irigoyen (Paraguai)
Santiago Cat Ruprecht (Uruguai)

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

Alex Foxley (Chile)
Bernardo Acosta (Equador)

Eleito por:
Chile e Equador

528.355

3,727

Sergio Díaz Granados (Colômbia)
Gerardo Corrochano (Peru)

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)
Carlos Pared (República Dominicana)

Eleito por:
México e República Dominicana

1.121.196

7,909

Gina Montiel (Venezuela)
Carlos Alberto Vallarino (Panamá)

Eleito por:
Panamá e Venezuela

547.051

3,859

Eliot Pedrosa (Estados Unidos da América)
Vago

Eleito por:
Estados Unidos da América

4.253.799

30,006

14.176.588

100,00*

TOTAL
Em 31 de dezembro de 2020.
* Em virtude do arredondamento dos dados, o total pode não corresponder exatamente à soma das parcelas.
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APÊNDICE III Principais funcionários
Presidente

Mauricio 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, a.i., e Assessor Executivo, Gabinete da Presidência

Marlon Tábora Muñoz

Economista Chefe e Gerente Geral do Departamento de Pesquisa

Eric Parrado Herrera

Gerente Geral, Departamento de Países – Cone Sul

José Luis Lupo

Gerente Geral, Departamento de Países – Grupo Andino

Tomás Bermúdez

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

Verónica Zavala

Gerente Geral, Departamento de Países – Caribe

Therese Turner-Jones

Secretário

Martín Bès

Diretor Jurídico e Gerente Geral, Departamento Jurídico

John Scott

Chefe de Gabinete e Assessora Executiva, Gabinete da Presidência

Jessica L. Bedoya

Assessor Chefe, Gabinete da Vice-Presidente 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 Florez Timorán

Gerente Geral, Departamento de Orçamento e Serviços Administrativos

Diego Murguiondo

Gerente Geral, Departamento de Recursos Humanos

Carolina Serra

Gerente Geral, Departamento de Tecnologia da Informação, e Diretora de Informação

Nuria Simo Vila

Gerente Geral, BID Lab

Irene Arias

Auditor Executivo, Gabinete do Auditor Executivo

Jorge da Silva

Gerente, Setor de Conhecimento, Inovação e Comunicação

Federico Basañes

Gerente, Setor de Infraestrutura e Meio Ambiente

José Agustín Aguerre

Gerente, Setor Social

Marcelo Cabrol

Gerente, Setor de Instituições para o Desenvolvimento

Moisés Schwartz

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 Guillamón

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, Mecanismo Independente de Consulta e Investigação, a.i.

Maria Aranzazu Villanueva

Oficial de Ética

Alberto Rivera-Fournier

Em 31 de dezembro de 2020.
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APÊNDICE IV Representações e representantes
ARGENTINA, José Luis Lupo
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, Juan Carlos de la Hoz
“Hythe”, Welches, Maxwell Main Road
Christ Church
Tel: 227–8500
BELIZE, Ramiro López Ghio
1024 Newtown Barracks
101 1st Floor
Marina Towers Building
(P.O. Box 1853)
Cidade de Belize

EL SALVADOR, César Falconi
Edificio World Trade Center, piso 4
89 Avda. Norte y Calle El Mirador
San Salvador
Tel: 2233–8900
EQUADOR, Fernando Quevedo
Avda. 12 de Octubre N24–528 y Cordero
Ed. World Trade Center – Torre II, piso 9
(Apartado postal 17–07–9041)
Quito
Tel: 299–6900
GUATEMALA, Carlos Melo
3era Avenida 13–78, Zona 10
Torre Citigroup – Nivel 10
(Apartado postal 935)
Guatemala
Tel: 2327–4300
GUIANA, Sophie Makonnen
47 High Street, Kingston
(P.O. Box 10867)
Georgetown

PARAGUAI, María Florencia Attademo-Hirt
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,
Miguel Coronado Hunter
Calle Luis F. Thomen esq. Winston Churchill
Torre BHD, piso 10
(Apartado postal 1386)
Santo Domingo
Tel: 784–6400

Tel: 225–7951

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

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

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

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

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
Tel: 3317–4200
São Paulo – SP

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

URUGUAI, Matías Bendersky
Rincón 640 esq. Bartolomé Mitre
(Casilla de correo 5029)
11000 Montevideo
Tel: 915–4330

Tel: 221–5300

CHILE, Yolanda Martinez Mancilla
Avenida Pedro de Valdivia 0193, piso 10
(Casilla 16611)
Correo 9 (Providencia)
Tel: 2431–3700
Santiago
COLÔMBIA, Ignacio Corlazzoli
Carrera 7, N 71–21
Torre B, piso 19
Edificio Bancafe
Tel: 325–7000
Bogotá
COSTA RICA, José Ramón Gómez
Centro Corporativo El Cedral
Edificio A, piso 4
Tel: 2588–8700
Escazú, San José

JAMAICA, Therese Turner-Jones
6 Montrose Rd
Kingston 6
Tel: 764–0815/0816
Kingston
MÉXICO, Roberto Manrique
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)
Tel: 264–9080
Manágua
PANAMÁ, Verónica Zavala Lombardi
Calle 50 con calle Elvira Méndez
Edificio Tower Financial Center (Towerbank)
(Apartado postal 0816–02900 Zona 5)
Tel: 206–0900

VENEZUELA. Vago
Av. Venezuela, Torre Principal
Banco Bicentenario Piso 3,
El Rosal, Caracas 1060
Tel: 955–2900
INSTITUTO PARA A INTEGRAÇÃO DA
AMÉRICA LATINA E DO CARIBE
Pablo Marcelo García
Calle Esmeralda 130, piso 16
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
C1035 ABD, CABA
Buenos Aires
Tel: 4320–1800
REPRESENTAÇÃO NA ÁSIA
Keisuke Nakamura
Fukoku Seimei Building 16-F 2–2-2
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tóquio 100–0011, Japão
Tel: 3591–0461
REPRESENTAÇÃO NA EUROPA
Antoni Estevadeordal
Calle de Bailén 41
Madri, Espanha 28005
Tel: 91–364–6950

Em 22 de janeiro de 2021.
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