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O relatório anual de 2019 da Corporação Interamericana
de Investimentos (cujo nome comercial é BID
Invest, denominação empregada no decorrer deste
documento), apresenta os resultados institucionais
e operacionais do ano em tela.
Os dados operacionais apresentados neste
documento baseiam-se na carteira sem garantia
soberana combinada do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do BID Invest, referidos
em conjunto como Grupo do BID para os fins deste
relatório anual. Os destaques financeiros, os resultados
financeiros e os anexos das declarações financeiras
referem-se apenas ao BID Invest.
O BID Invest é um banco multilateral de desenvolvimento
empenhado em promover o desenvolvimento
econômico de seus países membros da América Latina
e Caribe por meio do setor privado. Financiamos
empresas e projetos sustentáveis para que obtenham
resultados financeiros e maximizem o desenvolvimento
econômico, social e ambiental na região.
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CARTA
DE TRANSMISSÃO

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE GOVERNADORES
CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS (BID INVEST)
WASHINGTON, D.C.

Sr. Presidente:
Em conformidade com o disposto no Convênio Constitutivo da Corporação
Interamericana de Investimentos, tenho o prazer de apresentar seu Relatório Anual
correspondente ao ano de 2019 e suas demonstrações financeiras auditadas,
compreendendo o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2019 e as
respectivas demonstrações referentes aos exercícios encerrados nessas datas.
Este relatório contém um resumo das principais realizações da Corporação, cuja
marca é BID Invest, e os fatos mais destacados à medida que a Corporação inicia o
quarto ano de seu mandato ampliado, como a geração de 38 mil novos empregos
a partir de sua carteira, o apoio a 343 mil PMEs e cerca de US$ 11 bilhões em ativos
administrados.

Atenciosamente,

LUIS ALBERTO MORENO
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA
CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS (BID INVEST)
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CARTA DO
GERENTE GERAL
JAMES P. SCRIVEN
GERENTE GERAL DO BID INVEST

As economias de hoje enfrentam uma combinação de crescimento deprimido e
tensões sociais e ambientais. Nessa conjuntura, é cada vez maior a pressão para que
o financiamento do desenvolvimento ofereça soluções que possibilitem alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e melhorar a vida das pessoas.
Quando o BID Invest assumiu seu mandato ampliado em 2016, inicialmente tomamos
algumas decisões que nos permitiriam superar pressões e conquistar a confiança de
nossos clientes e demais interessados. Quatro anos depois, tenho o prazer de informar
que estamos cumprindo nossos objetivos financeiros e de desenvolvimento.

AS DECISÕES INICIAIS FORAM RECOMPENSADAS
A primeira decisão foi reimaginar as implicações de ser um “Grupo”. Em cada um de nossos
26 escritórios na América Latina e Caribe, o Grupo do BID tem um único representante, tanto
para o setor público como para o setor privado. Isso significa que, em todos os países da região,
temos um alto executivo que está atento às necessidades específicas do país em termos de
desenvolvimento e prioriza nosso trabalho. Os benefícios de atuar como um Grupo têm sido
recompensados na forma de como desenvolvemos projetos a montante com os governos
para, em seguida, financiá-los a jusante com as empresas privadas.
No turismo, por exemplo, o BID Invest apoiou o projeto do hotel Tropicalia em Miches, República
Dominicana, após o BID haver financiado a construção de uma rodovia até uma área de praia
pouco desenvolvida. Nossa capacidade de conceder crédito a esse projeto sustentável do
ponto de vista socioambiental ressalta a proposta de valor de coordenar as ações de nossos
guichês dos setores público e privado.
Além de nossos representantes conjuntos nos países, temos mais funcionários do BID Invest
em campo. Aumentamos nossa presença global em campo em 92% e agora estamos presentes
em 24 escritórios nos países. Ao aumentar essa presença, melhoramos nosso diálogo com
nossos clientes e demais interessados tanto no local como em todo o Grupo do BID.
A segunda decisão foi a de aguçar nosso foco nos mercados de capitais. Passamos de uma
entidade de um único produto e uma única moeda para uma entidade que pode adaptar
uma variedade de produtos às necessidades de cada cliente. Nos últimos anos, o BID Invest
vem testando novas estruturas nos mercados de capitais. No Brasil, oferecemos em caráter
experimental nossas primeiras garantias de crédito totais para cobrir o pagamento integral
da dívida de patrocinadores de infraestrutura aos portadores de títulos, fornecendo a nosso
cliente um instrumento que melhora a classificação de crédito, amplia os prazos e assegura
preços competitivos. Na Colômbia, apoiamos uma instituição financeira local com uma
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garantia para a emissão do primeiro título sustentável do país. Posteriormente, replicamos
essa experiência positiva na Argentina e no Peru.
No Panamá, trabalhamos no primeiro título de gênero da região, liberando novas fontes de
financiamento para empréstimos subjacentes que apoiam mulheres empreendedoras. Agora
novos atores estão seguindo nosso exemplo, atraindo mais capital para projetos socialmente
inclusivos e favoráveis ao meio ambiente.
Nossa terceira decisão foi a de fortalecer os empréstimos a empresas e ao setor de infraestrutura.
Seguindo nosso mandato de “ser arrojados em infraestrutura”, estamos aumentando nossa
exposição nos setores de energia, transportes, saúde, educação, agronegócio, turismo,
tecnologia e indústria.
Isso significa que não podemos nos afastar de projetos com questões ambientais, sociais e de
governança corporativa complexas. Em vez disso, fazemos uma gestão proativa, selecionando
clientes inteiramente comprometidos com a sustentabilidade. Nosso envolvimento começa
com a devida diligência em toda a nossa carteira, com ferramentas e conhecimentos para
salvaguardar seus ativos e as comunidades e o meio ambiente ao seu redor. A seletividade
do cliente significa que, quando surgem questões sociais, ambientais ou de governança
corporativa, temos parceiros na região que podem tanto mitigar os riscos quanto implementar
nossos serviços de valor agregado para evitar danos e gerar benefícios.

CONSEGUIMOS
Há quatro anos, estabelecemos uma meta: 15% de nossos projetos contribuiriam para o
aumento da igualdade de gênero. Atualmente, 18% deles cumprem esse critério. Além
disso, queríamos que 30% de nossos projetos ajudassem a mitigar a mudança climática e
conseguimos atingir exatamente esse patamar, ao mesmo tempo em que dobramos o número
de projetos voltados para a adaptação ao clima.
Na fusão externa, vimos a oportunidade de aumentar nossa presença em áreas não assistidas,
como os países pequenos e insulares. Naquela altura, comprometemo-nos a levar negócios
para esses países e concentramos nossa estratégia de negócios em uma meta de 10% do
volume de empréstimos até 2020. Em 2019, 14% de nossos projetos e 7% do volume de crédito
apoiaram essas economias de menor porte. Nesse ano, também fechamos nosso primeiro
empréstimo subordinado em Trinidad e Tobago e nosso primeiro financiamento em moeda
local na República Dominicana.
Ao voltarmos a atenção para nossas metas financeiras, em 2017, o BID Invest se propôs a
originar US$ 3,0 bilhões em projetos de desenvolvimento. Ao fim daquele ano, havíamos
aprovado US$ 3,2 bilhões. Em 2018, elevamos a meta para US$ 3,5 bilhões e encerramos o ano
com US$ 4,1 bilhões. No ano passado, o objetivo eram US$ 3,8 bilhões, e aprovamos US$4,7
bilhões. Mas o que me deixa mais orgulhoso é o que isso significa para o desenvolvimento.
Nossa carteira ajudou a gerar 38 mil novos empregos e está apoiando o financiamento de 343
mil micro, pequenas e médias empresas, além de ajudar a reduzir o equivalente a 9,5 milhões
de toneladas de dióxido de carbono em emissões de gases do efeito estufa.
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O mercado de modo geral também validou nossos êxitos. No ano passado, tivemos a
honra de ganhar o prêmio Instituição Multilateral do Ano da LatinFinance pelo segundo ano
consecutivo. Esse reconhecimento, somado a outros 33 prêmios a que fizemos jus nos últimos
quatro anos, demonstra como nossos clientes, parceiros e funcionários contribuem para o
desenvolvimento de nossa região.

COM VISTAS AO FUTURO
O BID Invest se encontra em um ponto de inflexão: o crescimento continuará em uma linha
de tendência linear, mas nosso impacto no desenvolvimento se tornará exponencial. Como
alcançaremos isso?
Primeiro, nossa diversificação de setores e os produtos que oferecemos praticamente serão
os mesmos, mas fortaleceremos nossa espinha dorsal para processar as operações de forma
mais eficiente. Vamos testar novas estruturas para os projetos com uma gama mais ampla
de parceiros e instrumentos para otimizar o uso do capital. A mobilização vai concentrar-se
em maximizar nossa capacidade de agregar investidores em nível global e na alavancagem
de ativos ociosos em balanços institucionais. Isso significa mudar nossa mentalidade de
instituição de crédito a empresas para uma de gestora de ativos.
Também estamos de olhos bem abertos para as macrotendências mundiais, a evolução
dos acordos comerciais, as questões de integridade, as mudanças climáticas, a migração,
a desigualdade e muitos outros temas. Uma cultura de risco que protege no intuito de
promover levará o setor privado da região para um estágio além da conformidade. Aspiramos
às melhores práticas ambientais, sociais e de governança, com mais recursos destinados a
riscos contextuais e ao envolvimento dos interessados. Queremos que investidores de todo
o mundo saibam que uma parceria com o BID Invest é a melhor forma de mitigar os riscos e
investir na região.
Por último, o impacto e a medição do desenvolvimento vão continuar a destacar tudo o
que fazemos. Continuaremos a medir a contribuição de cada projeto para os ODS. Além do
financiamento, continuaremos a fortalecer nossos projetos com conhecimento e serviços
de assessoria para multiplicar nosso impacto. Embora o BID Invest tenha cumprido suas
audaciosas promessas iniciais, muito mais está em jogo no futuro.
Continuamos a contar com nossos clientes, parceiros e interessados para que, juntos, possamos
ampliar os mercados e deixar nossa marca no desenvolvimento da região.

JAMES P. SCRIVEN
GERENTE GERAL E CEO
BID INVEST
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FOMOS
ARROJADOS

AUMENTAMOS
NOSSA PRESENÇA
EM CAMPO EM

%

“EM INFRAESTRUTURA,”

E AGORA ESTAMOS

24 PAÍSES

NOSSA CARTEIRA
ESTÁ GERANDO 38 MIL
NOVOS EMPREGOS
APOIANDO O
FINANCIAMENTO DE
343 MIL PSMES E
REDUZINDO 9,5 MILHÕES
DE TONELADAS DE
DIÓXIDO DE CARBONO
POR ANO.

$11

BILHÕES

EM ATIVOS
ADMINISTRADOS

A PONTUAÇÃO
MEDIANA
DA DELTA
ATINGIU 8,9

18%
PELO
SEGUNDO
ANO
CONSECUTIVO

MOBILIZAÇÃO
BÁSICA ATINGIU

US$ 1,4
BILHÃO

de nossos
projetos
contribuem
para o aumento
da igualdade
de gênero

36 PAÍSES
611 PARTICIPANTES

PRÊMIO

INSTITUIÇÃO
DE FINANCIAMENTO

MULTILATERAL

$4,7

LATINA DO ANO

BILHÕES

SEMANA
DA
SUSTENTABILIDADE
2019

155

EM APROVAÇÕES

39

COMPROMISSOS
DE ASSESSORIA

PRODUTOS DE
CONHECIMENTO
CHEGARAM A

10 MILHÕES

EM TODO O MUNDO

30

BID INVEST
TESTOU

NOVAS ESTRUTURAS
NOS

MERCADOS DE CAPITAIS

33

PRÊMIOS

E RECONHECIMENTOS
NO MERCADO

%

DE NOSSOS PRODUTOS
MITIGAM AS

MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

NOVA POLÍTICA

DE ACESSO À

INFOR
MA
ÇÃO
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DESTAQUES
OPERACIONAIS

12

Relatório Anual 2019

13

BID Invest

14

Relatório Anual 2019

IMPACTO NO
DESENVOLVIMENTO
A busca pelo máximo impacto no
desenvolvimento constitui a essência
do que fazemos. Concebemos cada
projeto de modo a agregar valor além do
financiamento, ajudando nossos clientes a
medir o retorno social do investimento e a
se tornar mais competitivos, resilientes e
sustentáveis. Essa noção de agregar valor
além do financiamento é a pedra angular
da Estrutura de Gestão do Impacto do BID
Invest, uma abordagem abrangente centrada
no aprendizado e na melhoria contínua ao
longo de todo o ciclo operacional.
Em 2019 continuamos a implementar essa
estrutura, que está totalmente integrada
com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU e contém
uma série de ferramentas para apoiar o
ciclo operacional do início ao fim. Essas
ferramentas ajudam a orientar a seleção de

projetos, avaliar e acompanhar o impacto
no desenvolvimento e a contribuição para
os ODS, gerenciar e avaliar o desempenho
da carteira, agregar valor aos clientes e
assegurar o aprendizado contínuo. Ao longo
do ano, compartilhamos essa estrutura em
vários fóruns com clientes, investidores
de impacto e bancos multilaterais de
desenvolvimento, reforçando sua pertinência
como uma abordagem líder de mercado.
Para mais informações, consulte o Panorama
da Eficácia no Desenvolvimento de 2019.
Mais especificamente, implementamos
em caráter experimental nossa ficha de
pontuação de Seletividade Estratégica,
que apoia a originação de projetos que
correspondam às principais lacunas no
desenvolvimento de cada setor e país, de
acordo com as prioridades institucionais
e as estratégias de país do Grupo do BID.
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Passando à fase de concepção, avaliamos o
potencial de impacto no desenvolvimento e
a adicionalidade de cada projeto usando a
ferramenta de Eficácia no Desenvolvimento,
Aprendizagem, Monitoramento e Avaliação,
conhecida pela sigla DELTA (as iniciais
de Development Effectiveness, Learning,
Tracking, and Assessment). A pontuação
mediana da DELTA no ato da aprovação
subiu em relação ao ano anterior para 8,9
(em um máximo de 10), superando a meta
de 8,0 para a carteira. Esse aumento foi
impulsionado, sobretudo, pela melhoria
das pontuações dos projetos no segmento
das empresas. Essa avaliação inicial é
acompanhada durante a supervisão
dos projetos e, à medida que a carteira
matura, os resultados finais em termos
de desenvolvimento associados a esses
investimentos são avaliados e validados
de forma independente.
Em outra realização importante, no
ano passado pusemos em prática uma
nova metodologia para medir como os
projetos do BID Invest contribuem para
a consecução dos ODS. Analisamos e
marcamos 100% da carteira de acordo
com a meta ou metas dos ODS para qual
cada projeto deve contribuir, uma avaliação
que será atualizada devidamente durante

a fase de supervisão. Nossa capacidade
instalada para medir a contribuição para
os ODS é outra forma de agregar valor
para clientes e coinvestidores, que cada
vez mais buscam conectar suas operações
e investimentos à agenda global. Como
reflexo desse crescente interesse, nosso
workshop sobre a medição e administração
do impacto nos ODS, organizado durante
a Semana da Sustentabilidade 2019, atraiu
mais de 50 clientes e parceiros.
Por último, continuamos a captar as lições
extraídas de projetos passados, a fim de
melhorar a concepção das novas operações.
Mais de 500 lições extraídas de quase
400 projetos concluídos em 23 países
foram captadas em nossa plataforma de
Análise da Eficácia no Desenvolvimento.
Também fizemos uma profunda avaliação
do setor do agronegócio, analisando as
lições extraídas de 20 projetos concluídos
e sintetizando-as em observações práticas
para as equipes operacionais (um resumo
dessa análise consta do Capítulo 4 do
Panorama da Eficácia no Desenvolvimento
de 2019).

Contribuição prevista
dos projetos aprovados
de 2016 a 2019* para a
consecução dos ODS
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* Porcentagem das transações na carteira ativa
Porcentagem das transações que contribuem para a consecução dos ODS
ODS 8

94,3

ODS 17

ODS 10

43,9

27,9

ODS 13

ODS 7

ODS 1

24,2

21,7

21,7

ODS 9

70,5

ODS 5

ODS 2

14,8

8,6

ODS 11

ODS 4

9,0

6,1

ODS 12

46,3

ODS 3
4,9
ODS 6
4,5
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PROJETOS EM
DESTAQUE
INTERNET
PARA TODOS
PERU

Conectividade e telecomunicações
Aumentar a conectividade é fundamental
para que 100 milhões de pessoas na América
Latina e Caribe, ora sem banda larga móvel,
possam desfrutar dos benefícios sociais e
econômicos do acesso à Internet. Vencer
essa barreira é especialmente difícil nas áreas
rurais e remotas da região, onde as operadoras
tradicionais não conseguem oferecer uma
cobertura adequada. A iniciativa Internet
para Todos ajuda a resolver o problema da
conectividade móvel na área rural ao melhorar
o serviço e oferecer cobertura de Internet
móvel sob um modelo de negócio atacadista
economicamente sustentável, baseado no
acesso aberto e em novas tecnologias. Junto
com o Facebook, a Telefónica e a CAF, o BID
Invest participa da criação dessa operadora
de infraestrutura móvel rural sob um modelo

de atacado, cujo objetivo é reduzir a lacuna
digital e conectar as comunidades rurais
do Peru. Internet para Todos permite que
qualquer operadora de telefonia móvel e
empresas do setor de telecomunicações com
um determinado alcance possam usar sua
infraestrutura 3G e 4G e oferecer serviços
de comunicação de qualidade a usuários,
empresas e organizações em comunidades
rurais. A Telefónica del Perú abre seu atual
segmento rural à Internet para Todos. Enquanto
isso, o BID Invest, o Facebook e a CAF investem
na nova empresa. O êxito desse projeto, o
primeiro investimento do BID Invest em uma
participação societária, pode assentar as
bases para a replicação desse modelo de
negócio em outros países da América Latina
e Caribe. Em caráter prospectivo, a operação
apoia seis ODS: Erradicação da pobreza (ODS
1); Igualdade de gênero (ODS 5); Trabalho
decente e crescimento econômico (ODS
8); Indústria, inovação e infraestrutura (ODS
9); Redução das desigualdades (ODS 10) e
Parcerias (ODS 17).
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ROTAS
2E7

REPUBLIC
BANK

PARAGUAI

TRINIDADE TOBAGO

Transportes

Transformação digital, PMEs e moradia

A infraestrutura de transportes é fundamental
para o crescimento e desenvolvimento de um
país. Sua melhoria fortalece a competitividade
econômica e facilita os processos de produção,
distribuição e comercialização. O BID Invest
está ajudando o Paraguai a alcançar esses
objetivos ao financiar a melhoria das Rotas 2
e 7, que formam o principal corredor para a
atividade econômica do país. Concedemos
um pacote financeiro de US$ 200 milhões
à Concesionaria Rutas del Este, composta
pelas empresas Sacyr Concesiones SA e
Ocho A SA, para duplicar as faixas dessas
rodovias, ampliando sua capacidade e
reforçando a segurança no trânsito. O
apoio financeiro do BID Invest contém uma
garantia, que assume o risco de construção
das etapas iniciais das obras e concede o
uso de recursos de um título emitido pela
concessionária no mercado internacional.
Com vista às etapas posteriores do projeto,
o BID Invest concedeu um empréstimo
de longo prazo a ser desembolsado no
ato do pagamento da garantia. Trata-se
do primeiro contrato de parceria públicoprivada (PPP) assinado no âmbito da Lei
de PPP do Paraguai, cujo objetivo é atrair
investimento direto estrangeiro. Por meio
dessa estrutura inovadora, o BID Invest
apoia o desenvolvimento dos mercados
de capitais para financiar a infraestrutura
no Paraguai. É um modelo eficiente que
pode ser replicado em outros mercados
da América Latina e Caribe. A operação
contribui de forma prospectiva para três
ODS: Trabalho decente e crescimento
econômico (ODS 8); Indústria, inovação e
infraestrutura (ODS 9) e Parcerias (ODS 17).

A transformação tecnológica das instituições
financeiras é crucial para reforçar seu
posicionamento. Em paralelo, os compromissos
de financiar pequenas e médias empresas
(PMEs) e a moradia a preços acessíveis são
importantes para promover a inclusão social
e o desenvolvimento econômico. O BID Invest
concedeu ao Republic Bank um empréstimo
subordinado de US$ 75 milhões para apoiar
esses objetivos e consolidar sua posição como
uma das principais instituições financeiras do
Caribe. A obtenção de financiamento adequado
é um desafio para as PMEs em Trinidad e
Tobago, onde os preços elevados e a escassez
de terrenos residenciais são os principais
desafios para quem busca moradias populares.
Ao oferecer acesso a financiamento por meio
do empréstimo subordinado do BID Invest, o
Republic Bank pode contar com mais capital
para ajudar seus clientes a superar as barreiras
nesses dois segmentos. Ao mesmo tempo, a
operação contribui para o financiamento do
programa de digitalização do Republic Bank,
abarcando aspectos internos e externos de
sua infraestrutura tecnológica. Assim, o BID
Invest facilita o acesso da população a crédito
e apoia a expansão do Republic Bank no
Caribe, contribuindo para a adaptação de seus
serviços a mercados menos atendidos. De forma
prospectiva, esta operação apoia cinco ODS:
Trabalho decente e crescimento econômico
(ODS 8); Indústria, inovação e infraestrutura
(ODS 9); Redução das desigualdades (ODS 10),
Cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11)
e Consumo e produção responsáveis (ODS 12).
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PROPOSTA
DE VALOR
Trabalhamos com clientes de diversos setores estratégicos
na América Latina e Caribe, oferecendo acesso a
recursos financeiros, bem como a nosso conhecimento
técnico e experiência em diversos setores. No BID
Invest, trabalhamos para proporcionar a nossos clientes
as ferramentas de que necessitam para o crescimento
sustentável.
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NOSSA PROPOSTA DE VALOR

INFRAESTRUTURA
O desenvolvimento econômico na América
Latina e Caribe apresenta múltiplos desafios
e oportunidades. Um dos desafios mais
significativos para reduzir a desigualdade e
aumentar a produtividade de vários setores
da economia é continuar a reduzir o déficit de
infraestrutura da região. Nesse sentido, uma
das principais linhas de ação do BID Invest
em 2019 foi promover o desenvolvimento
de grandes projetos de infraestrutura na
região, mobilizando o máximo possível
de investimento e elaborando estruturas
inovadoras de financiamento para contribuir
para a viabilidade desses projetos.

ÁGUA E
SANEAMENTO
Na América Latina e Caribe, cerca de 30
milhões de pessoas não têm acesso a água
tratada e potável. Uma de nossas linhas de
ação nesse setor é financiar operadores
privados e empresas públicas que não
tenham acesso a empréstimos com garantia
soberana.
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Além disso, temos procurado identificar
modelos inovadores de financiamento nesse
setor com grande potencial de replicação
na região. Pela primeira vez, o BID Invest
financiou uma parceria público-privada
(PPP) de água e saneamento no Brasil, com
um empréstimo de R$ 442 milhões à BRK
Ambiental. O projeto beneficiará setores
vulneráveis da população urbana da cidade
do Recife, na região Nordeste do país.
Também estamos voltando nossos esforços
para o apoio à dessalinização como forma
de os países se adaptarem às mudanças
climáticas. Com a queda do custo das novas
tecnologias, esses projetos se tornarão
soluções viáveis em áreas onde os aquíferos
são superexplorados ou afetados pela
elevação do nível do mar.

INFRAESTRUTURA
SOCIAL
A saúde e a educação são dois dos
setores que geram os maiores desafios
para o desenvolvimento da região. Uma
grande parcela da população da América
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Latina e Caribe não tem acesso a serviços
de saúde, seja por restrições financeiras,
seja por barreiras geográficas. Já no setor
da educação, a taxa de abandono escolar
é elevada e muitas escolas carecem da
infraestrutura adequada, como água
potável e energia elétrica.
No BID Invest, formulamos uma estratégia
para promover a saúde e a educação,
com atenção especial para a ciência,
tecnologia, engenharia e matemática,
sobretudo por meio de parcerias
público-privadas (PPPs) que melhorem
as condições dos serviços prestados
e permitam a inclusão de setores de
baixa renda. Um exemplo disso é o
financiamento concedido para a abertura
do primeiro campus da Texas Tech na
Costa Rica. Essa nova infraestrutura
educacional, com capacidade para 1500
estudantes, permitirá aos alunos obter
um diploma universitário seguindo o
modelo educacional dessa universidade
americana, porém a um custo inferior ao
que teriam no campus do Texas, e com
uma abordagem centrada em áreas de
estudo de grande demanda no mercado
de trabalho da Costa Rica: engenharia
elétrica e industrial, TI, matemática,

administração de empresas, varejo, e
gestão hoteleira e de restaurantes.

TRANSPORTES
Durante 2019, foram obtidos avanços
significativos em grandes projetos e
serviços de infraestrutura de transportes,
em áreas como rodovias e portos.
Um exemplo é o projeto Autopista al
Mar, na Colômbia, em que o BID Invest
concedeu financiamento de longo prazo
de 443 bilhões de pesos colombianos
(cerca de US$ 143 milhões), em conjunto
com bancos comerciais internacionais
e locais, que contribuíram recursos em
dólares e pesos colombianos. Essa rodovia
ligará os centros de produção e população
do departamento de Antioquia, passando
pela cidade de Medellín, e servirá a
costa caribenha da Colômbia e os
empreendimentos portuários planejados
para o Golfo de Urabá. O principal
objetivo é melhorar a conectividade e a
integração das populações atendidas,
reduzindo o tempo e o custo das viagens
e melhorando a qualidade, a segurança e
o atendimento nas estradas.
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ENERGIA
As energias renováveis receberam um
grande impulso após a assinatura do
Acordo de Paris em 2016, por meio do
qual os países signatários concordaram
em reduzir suas emissões para conter os
efeitos das mudanças climáticas. Contudo,
segundo as Nações Unidas, na América
Latina e Caribe, aproximadamente 44%
da eletricidade ainda é gerada a partir de
recursos não renováveis.

del Pacífico em El Salvador, a primeira usina
elétrica baseada no GNL no Triângulo do
Norte, América Central. Quando iniciar as
operações em 2021, essa usina vai gerar 378
MW, tornando o país menos dependente
de combustíveis fósseis e reduzindo a
importação de eletricidade. A Energía del
Pacífico deve ampliar a capacidade energética
de El Salvador em 30%, alterando a matriz
energética do país e reduzindo a poluição
relacionada com a energia.

Uma das linhas estratégicas de ação do BID
Invest é continuar a promover a expansão
das energias renováveis na região. Nosso
objetivo é promover novas soluções de
energia limpa para acelerar a transição
energética nos países da América Latina
e Caribe. Para tanto, estamos apoiando
projetos robustos do ponto de vista financeiro
e econômico, práticas de governança
corporativa e a responsabilidade social e
ambiental no intuito de assegurar lucros no
longo prazo para o setor privado. Em 2019,
concedemos um pacote de financiamento de
US$ 34,9 milhões à X Elio para a construção
e manutenção de uma usina de energia solar
com capacidade de 200 MW no estado
de Sonora, México. Essa usina contribuirá
para o crescimento econômico mexicano
ao agregar uma fonte de energia mais
competitiva, ampliar a capacidade instalada
de energia renovável não convencional e
diversificar a matriz energética do país.

Outra linha de ação é facilitar o investimento
em projetos de infraestrutura de renda
fixa sustentável (por exemplo, linhas de
transmissão) por meio de ferramentas simples
e transparentes que ofereçam garantias
aos investidores em relação às credenciais
ambientais de determinados projetos. Para
isso, o BID Invest continuará a operar de
acordo com o quadro de infraestrutura
sustentável elaborado em conjunto com
o BID e formulou uma metodologia para
classificar as linhas de transmissão verdes.
Uma consulta pública sobre essa metodologia
será feita nos próximos meses a fim de
validar um padrão de mercado internacional.
Assim, os investidores poderão decidir
facilmente onde colocar seu capital com
mais certeza de que os projetos verdes
que estão analisando de fato respeitam o
meio ambiente.

Por outro lado, a fim de expandir as
energias renováveis, a geração de energia
de base também deve ser aumentada.
Por esse motivo, no BID Invest, tomamos
a decisão firme de apoiar a distribuição
de gás natural como fonte para a geração
de energia elétrica, substituindo outras
fontes mais poluentes, como o carvão e
os hidrocarbonetos. No fim de 2019, o BID
Invest financiou a construção da Energía
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INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
Durante 2019, um dos pilares estratégicos
do segmento financeiro foi liderar a criação
de uma nova classe de ativos nos mercados
de capitais da América Latina e Caribe,
impulsionando o desenvolvimento de
títulos temáticos e sustentáveis.

PROJETOS EM
DESTAQUE
PILAR ESTRATÉGICO I
Em apoio a esse objetivo, ajudamos o
Grupo Bancolombia com o primeiro título
sustentável emitido por um ente privado
na Colômbia, no valor de 657 bilhões de
pesos colombianos (cerca de 212 milhões
de dólares). Esse título visava financiar 26
projetos do Bancolombia com benefícios
ambientais e sociais mensuráveis, oito dos
quais foram classificados como projetos
sociais voltados para a infraestrutura básica
e moradia social. Os outros 18 projetos
foram classificados como projetos verdes
e estavam voltados para a construção
sustentável, a eficiência energética e a
produção mais limpa.
Também trabalhamos com o Banistmo, um
subsidiário do Bancolombia no Panamá,
no primeiro título de gênero na América
Latina e Caribe, uma emissão de US$
50 milhões com prazo de cinco anos
que busca melhorar o acesso de PMEs
comandadas por mulheres a financiamento,
promovendo o empreendedorismo feminino
e o empoderamento econômico no país.
No campo dos títulos verdes, o BID Invest
também fez uma parceria com o Banco
Pichincha para apoiar os primeiros títulos
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verdes emitidos no Equador.
A participação do BID Invest nessas
novas transações para a região promove a
consciência ambiental e social e reflete o
empenho e o interesse de um amplo grupo
de instituições financeiras em alcançar os
ODS.
O segundo pilar estratégico foi o compromisso
do BID Invest de promover a inclusão
financeira ao concentrar suas atividades
operacionais em instituições que buscassem
reduzir o déficit de financiamento entre
os setores mais vulneráveis da sociedade.
Essa linha de trabalho visa ampliar o acesso
e o uso de serviços financeiros formais,
melhorando a capacidade financeira da
população que carece de acesso a esses
serviços. Apenas 51% da população da
América Latina e Caribe tem conta em
uma instituição financeira formal.
O BID Invest trabalha com seus clientes
para criar sistemas financeiros inclusivos,
fortalecendo as instituições financeiras
regionais e estimulando a concorrência.
Buscamos fazer com que os intermediários
financeiros de nossos países — bancos
e instituições não financeiras, como
cooperativas e empresas de leasing e de
factoring —concentrem-se na prestação
de serviços financeiros a populações
marginalizadas e com pouco acesso a
financiamento, tais como populações
urbanas de baixa renda, comunidades
rurais, mulheres, populações indígenas,
PMEs, refugiados e migrantes.
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PROJETOS EM
DESTAQUE
PILAR ESTRATÉGICO II
Um exemplo desse trabalho é o empréstimo
de R$ 100 milhões concedido à Omni, uma
instituição financeira que oferece soluções
de crédito a populações mal atendidas
no Brasil. Os recursos estão permitindo à
empresa ampliar sua carteira de microcrédito
em três segmentos principais: fintechs,
transportes e microempresários imigrantes.
Essa transação ajudou a Omni a agregar
mais clientes do microempresariado,
contribuindo para a redução da lacuna da
inclusão financeira no Brasil. Além disso,
concedemos financiamento rotativo de
US$ 25 milhões à instituição financeira não
bancária Eurocapital a fim de reforçar suas
estratégias de crescimento transnacional
e diversificação de produtos. Os recursos
aumentaram o financiamento para PMEs
no Chile e Peru por meio do factoring.
Outro projeto pertinente é a Bancamía,
uma instituição de microfinanciamento
colombiana voltada principalmente para o
apoio a grupos vulneráveis da população
e para a concessão de empréstimos para
usos produtivos. O BID Invest concedeu
um empréstimo em moeda local em
montante equivalente a US$ 35 milhões,
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que ajudará a estender financiamento a
microempresários rurais e urbanos.
Para fortalecer o trabalho da Bancamía
no financiamento rural sustentável, o BID
Invest prestou assistência técnica anterior ao
empréstimo usando recursos do Fundo para
a Agricultura Climaticamente Inteligente.
O resultado é o programa Crediverde
Adaptación, uma linha de financiamento
para que os microempresários rurais
possam enfrentar e mitigar as mudanças
climáticas. A Bancamía foi a primeira
instituição financeira privada na Colômbia a
desenvolver esse tipo de produto financeiro.
Além disso, fortalecemos nossa capacidade
de financiamento em moeda local no
âmbito de nossa estratégia institucional
para oferecer produtos mais flexíveis
e inovadores na moeda de cada país e
promover os mercados de capitais locais.
O BID Invest concedeu um empréstimo em
pesos dominicanos equivalente a US$ 50
milhões ao Banco Múltiple BHD León. Os
recursos destinam-se ao financiamento de
400 PMEs, das quais pelo menos 40% serão
empresas de propriedade de mulheres ou
comandadas por mulheres.
Finalmente, no nível setorial, o BID Invest
continua a apoiar as associações bancárias
da região na execução de programas de
sustentabilidade, promovendo a adoção
ou a elaboração de protocolos verdes em
El Salvador e na Argentina.
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EMPRESAS
TELECOMUNICAÇÕES ,MIDIA E
TECNOLOGIA
Nos setores de telecomunicações, mídia e
tecnologia, continuamos concentrados na
melhoria da conectividade na região. Isso abrange
desde o financiamento de infraestrutura de
banda larga móvel, infraestrutura compartilhada,
como torres de telefonia celular, e o aumento
da acessibilidade de dispositivos móveis
para desfrutar dos benefícios da Internet. Os
smartphones são a porta de entrada para
que amplos setores da população acessem a
Internet de banda larga, motivo pelo qual o BID
Invest desenvolveu estruturas de financiamento
inovadoras, replicadas no Chile e no Equador
em 2019.

PROJETOS EM
DESTAQUE
No México, onde 40 milhões de pessoas não têm
acesso à Internet e apenas 15% das pequenas
empresas estão conectadas, concedemos
um empréstimo de US$ 50 milhões à Red
Compartida, uma PPP entre o governo mexicano
e a Altán criada para melhorar o acesso à
conectividade e promover a concorrência no
setor de telecomunicações. A Red Compartida
implementou um novo modelo no setor de
telecomunicações, oferecendo serviços de
telecomunicações móveis 4G-LTE por atacado
(prontos para 5G) sobre uma infraestrutura
compartilhada, a preços competitivos e de
forma não discriminatória.
O BID Invest também concedeu um empréstimo
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de US$ 75 milhões à Telecom Argentina
para continuar a desenvolver o setor de
telecomunicações daquele país, além de financiar
parte do plano estratégico de investimento da
empresa para a implementação de uma rede
4G e oferecer melhor conectividade em todo
o território.
Na Bolívia, concedemos um empréstimo de US$
58,5 milhões à Phoenix Tower International (PTI)
para impulsionar o mercado de infraestrutura
independente no setor de telecomunicações do
país e desenvolvê-lo de forma mais eficiente. O
projeto é uma solução empresarial inovadora
para o mercado boliviano, pois promove o uso
compartilhado de torres de telecomunicações.
O compartilhamento aumenta a produtividade,
tornando a implantação de novas redes mais
econômica e dinâmica, ao mesmo tempo em
que reduz o déficit de conectividade.

AGRONEGÓCIO
A estratégia do BID Invest para o setor
estava assentada em três pilares: aumento
da competitividade, apoio a modelos de
negócios inclusivos e mitigação e adaptação
às mudanças climáticas. Para isso, prestamos
assistência financeira e técnica com o objetivo
de otimizar o uso dos recursos, melhorar as
cadeias de valor e ampliar a capacidade instalada
e a produtividade do agronegócio na região.

PROJETOS EM
DESTAQUE
Um exemplo de nosso apoio a modelos de
negócios inclusivos é um empréstimo de
até US$15 milhões concedido à Belize Sugar
Industries Limited (BSI). O empréstimo, a
primeira operação do BID Invest em Belize,
apoia a principal fonte de emprego e atividade
econômica no norte do país. A indústria
açucareira do país enfrenta desafios em termos
de sustentabilidade devido à queda de preços

e a mudanças na política comercial de seu
principal mercado de exportação, a União
Europeia.
O empréstimo permitiu à BSI fazer investimentos
que atenuam esses desafios ao aumentar a
produção e exportação de açúcares de maior
valor agregado (açúcar de consumo direto),
diversificar os mercados de exportação e
fortalecer a cadeia de valor. O aumento da renda
da BSI constitui uma transferência econômica
para sua cadeia de produção, formada por mais
de 5400 pequenos e médios produtores, que
compartilham as vendas líquidas dos açúcares
de maior valor produzidos pela BSI. O BID
Invest complementa o financiamento com
assistência técnica para ajudar a aumentar a
produtividade agrícola e a sustentabilidade
dos produtores de cana de-açúcar.
Também ampliamos nosso apoio a modelos
de negócios inclusivos e à cadeia de valor do
setor de agricultura e silvicultura do Uruguai,
financiando os produtores com um crédito
de até US$ 30 milhões. A estrutura dessa
transação foi projetada dentro de um fundo
financeiro que captou recursos por meio de
oferta privada de títulos de dívida a serem
subscritos pelo BID Invest. Os recursos estão
sendo usados para financiar 60 produtores
agrícolas e florestais — clientes da Interagrovial
(John Deere Uruguai) — para adquirir novas
máquinas com tecnologias modernas e,
assim, aumentar a produtividade e melhorar
o desempenho. Em sua primeira operação de
financiamento de produtores agrícolas, o BID
Invest oferece prazos e montantes alinhados
às necessidades financeiras dos agricultores
e silvicultores uruguaios.
Também apoiamos e assessoramos empresas
do setor agrícola da América Latina e Caribe
para que fizessem investimentos inteligentes
que pudessem aumentar sua resiliência às
mudanças climáticas. Um financiamento de
até US$ 30 milhões, com prazo de sete anos,
foi concedido pelo BID Invest e pelo Rabobank
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para apoiar a Desdelsur. Essaoperação financiou
a conclusão de um abrangente projeto pecuário
dos clientes, que transformou seu confinamento
no maior da Argentina, reforçou sua posição
de liderança na exportação de leguminosas e
oleaginosas por meio do aumento da produção,
ampliou a cadeia de valor agrícola e aumentou
sua flexibilidade financeira. Dada sua localização
em uma região árida do norte da Argentina, a
Desdelsur está altamente exposta a fenômenos
climáticos. Seu desempenho já foi afetado no
passado, motivo pelo qual uma cláusula de
resiliência financeira foi incorporada à estrutura
de financiamento. Esse mecanismo inovador
permite à Desdelsur reescalonar os pagamentos
do principal durante um determinado período
caso suas operações sejam prejudicadas por
eventos climáticos que a impeçam de saldar sua
dívida, permitindo que a empresa se recupere
e suas operações voltem à normalidade. O
BID Invest também forneceu à Desdelsur dois
subsídios para assistência técnica: um para criar
um plano de networking e capacitação para
as comunidades indígenas vizinhas (Wichí,
Chorote e Guaraní, entre outras), permitindo
a elas participar plenamente da economia
regional; o outro para melhorar a estrutura
de governança corporativa da Desdelsur, de
modo a aumentar sua eficiência operacional e
consolidar seu processo de tomada de decisões.

TURISMO
Durante 2019, a atividade do BID Invest no setor
concentrou-se em explorar oportunidades de
negócios para desenvolver o turismo sustentável
em novos destinos, identificar projetos que
pudessem ajudar a recuperar o patrimônio
histórico e impulsionar a igualdade de gênero,
e apoiar as comunidades indígenas. Além
disso, priorizou projetos que promovessem
a sustentabilidade social e ambiental, como
o financiamento de projetos de eficiência
energética e hídrica. Entretanto, já se considera
que não basta a essas empresas apenas gerir
diretamente seus impactos ambientais e
sociais. Elas estão cada vez mais conscientes da
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necessidade de considerar as cadeias de valor
e o impacto exponencial que suas atividades
podem ter sobre as comunidades locais.
O BID Invest contribui para o desenvolvimento
do setor turístico não apenas por meio de
financiamento, mas também de soluções
inovadoras para incluir grupos vulneráveis,
como mulheres e povos indígenas, à cadeia
de valor. Também estamos explorando
novos modelos de negócios para a área de
hospedagem que buscam captar o interesse
dos nômades digitais, um grupo de viajantes
que busca constantemente experiências
autênticas e oportunidades para conectar-se
com as comunidades locais.

PROJETOS EM
DESTAQUE
O BID Invest financiou um empréstimo de US$
37,2 milhões ao West Resort, um projeto de
turismo sustentável no Arquipélago de Bocas
del Toro, Panamá. O West Resort vai construir
um hotel de 118 quartos que constitui a primeira
fase do Casi Cielo, um complexo multiuso com
uma variedade de componentes turísticos.
Estima-se que o projeto vai impulsionar o
crescimento econômico da área graças à
geração de emprego, à capacitação e educação
das comunidades vizinhas e à integração dos
agricultores e pequenas empresas locais à cadeia
de valor do complexo turístico. Além disso,
o West Resort vai promover a diversificação
da indústria turística panamenha ao apoiar
o desenvolvimento de Bocas del Toro como
destino turístico.
O BID Invest concedeu um empréstimo de US$
5 milhões à Caribe Hospitality, cliente recorrente
do Grupo BID e uma das mais importantes
incorporadoras imobiliárias da América Central,
para a construção de um hotel urbano em
San José, Costa Rica. O hotel de 120 quartos,
que será afiliado à marca Marriott Fairfield e
terá a certificação sustentável LEED, estará
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localizado dentro de um complexo multiuso
a poucos minutos do aeroporto internacional
da capital costarriquenha. O intuito é atender
às necessidades do segmento de eventos
de negócios, bem como as dos turistas que
viajam a lazer.

INDÚSTRIA
O BID Invest trabalha para ajudar a aumentar
a produtividade das empresas manufatureiras
na América Latina e Caribe ao promover o
emprego produtivo, a inovação, a adoção de
novas tecnologias, a integração regional e a
otimização do uso de recursos, passando pela
reciclagem e eficiência energética.

PROJETOS EM
DESTAQUE
O BID Invest liderou um financiamento de
US$ 800 milhões para a Klabin, o maior
produtor, exportador e reciclador de papel
de embalagem do Brasil e o maior produtor
de papel da América Latina, apoiando assim
o crescimento e o aumento da produtividade
da indústria brasileira de papel e celulose. A
operação consiste em US$ 180 milhões em
financiamento do BID Invest e US$ 620 milhões
de outros bancos de desenvolvimento, fundos
de cofinanciamento e bancos comerciais,
e fortalece a capacidade do BID Invest de
mobilizar investidores internacionais para
empreender projetos de maior impacto e
escala na região.
O objetivo do projeto é aumentar a produção
industrial brasileira e sua eficiência, promover
o comércio mundial e regional por meio do
crescimento das exportações, expandir e
racionalizar a cadeia de valor da indústria
de papel e celulose, gerar empregos e
aumentar a produção de energia renovável
e a eficiência energética. Busca também
melhorar as práticas sociais e ambientais do
setor no Brasil.
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SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
FINANCIAMENTO COMBINADO
Em 2019, o BID Invest aprovou um total de
90 compromissos de assessoria (59 em
clima; 13 em gênero, diversidade e inclusão;
seis em parcerias público-privadas (PPP);
e 12 em empresas sustentáveis e micro,
pequenas e médias empresas (MPMEs)). Até
o fim do ano, a carteira ativa dos Serviços
de Assessoria totalizava 155 compromissos
(99 em clima; 29 em gênero, diversidade e
inclusão; seis em PPPs; e 21 em empresas
sustentáveis e MPMEs).
Ao longo do ano, nossa equipe conseguiu
diversificar a carteira com equilíbrio entre
os segmentos (29% em empresas, 31%
em intermediários financeiros e 40% em
infraestrutura e energia), e com um aumento
da cobertura em toda a região, onde 43%
dos serviços de assessoria foram prestados
a clientes em países C&D. Foi dedicada
atenção especial ao desenvolvimento de
serviços de assessoria em países pequenos
e insulares como ferramenta para gerar
impacto e desenvolver negócios, com um

total de 23 projetos ativos nesses países,
dos quais 15 foram aprovados em 2019.
Além disso, o BID Invest ampliou sua agenda
de assessoria a empresas sustentáveis, em
áreas como plásticos, economia circular
e acesso de migrantes a financiamento.
Em 2019, o financiamento do clima
montou a 27% do volume aprovado, 18%
das transações promoveram a igualdade,
diversidade e inclusão de gênero, e 33%
do volume aprovado apoiou as MPMEs.
Comprometemos US$ 28,1 milhões em
recursos de financiamento combinado em
cinco projetos no ano passado, apoiando
US$ 236 milhões em investimentos, com
uma pontuação média de 8,7 na DELTA.
Além de reforçar a oferta não financeira
do BID Invest, envidaram-se esforços para
aumentar o conhecimento e a influência,
com marcos importantes no posicionamento,
captação de recursos e parcerias.
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SERVIÇOS DE ASSESSORIA
E FINANCIAMENTO COMBINADO

OUTROS
MARCOS
O BID Invest continuou a elevar seu perfil
na abordagem das mudanças climáticas.
Em 2019, durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas,
apresentamos soluções financeiras
inovadoras para apoiar os objetivos do
Acordo de Paris e posicionamo-nos como
um parceiro preferencial em campo. Além
disso, o BID Invest uniu-se à Força-Tarefa
sobre Divulgações Financeiras Relacionadas
ao Clima (TCFD), que define um plano de
ação para cumprir as recomendações (a
primeira divulgação da TCFD pode ser
consultada no apêndice). Ademais, facilitou
a assinatura de protocolos verdes pelas
Associações Bancárias de El Salvador e
da Argentina, e colaborou para o primeiro
relatório sobre a situação do mercado de
títulos verdes na região.
O programa do Grupo do BID WEforLAC
(Mulheres Empreendedoras para a América
Latina e Caribe) foi aceito pelo Comitê da
Iniciativa de Financiamento para Mulheres
Empreendedoras (We-Fi), assegurando US$
24 milhões para um programa voltado para
a promoção das PMEs comandadas por
mulheres. Com esses recursos, o BID Invest
implementará mecanismos inovadores de
financiamento para incentivar a integração
das PMEs comandadas por mulheres às
cadeias de valor.
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Além disso, em conjunto com a ESADE
Business School, de Barcelona, o BID
Invest publicou o relatório “Gender Lens
Investing: How finance can accelerate
gender equality in Latin America and the
Caribbean”, o primeiro estudo detalhado
sobre oportunidades de investimento para
aumentar a igualdade de gênero na região
por meio do setor privado.
O BID Invest e o Canadá lançaram a
segunda fase do projeto Fundo Climático
Canadense para o Setor Privado das
Américas (C2F), um programa diversificado
de financiamento climático com um
enfoque de gênero para a América Latina
e Caribe. A previsão é que ele alavanque
até US$ 1 bilhão em investimentos no setor
privado em áreas como energia renovável,
agricultura sustentável e silvicultura para
ajudar os segmentos mais vulneráveis da
população da região, sobretudo mulheres
e meninas, a se preparar e se adaptar
melhor às mudanças climáticas.
Por último, o BID Invest organizou o PPP
Américas, o principal fórum de discussão
sobre parcerias público-privadas na
América Latina e Caribe, com mais de
300 participantes dos setores público e
privado.
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MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS
O BID Invest continuou seus esforços para
mobilizar recursos externos na América
Latina e Caribe. A estratégia de negócios
foi concebida de modo a cumprir os
mandatos estabelecidos reiteradamente
pela Assembleia de Governadores de
aumentar a capacidade do Grupo do BID
para mobilizar fontes de terceiros.
No total, foram concluídas 30 transações
consorciadas em 2019. A mobilização
alcançou US$ 1,4 bilhão, um aumento de
36,8% em relação ao ano anterior.
A proposta de valor da mobilização do
BID Invest aos investidores abrange sua
experiência para atuar como organizador
principal e coordenador com profundo
conhecimento e um forte inventário de
projetos em todos os setores da região.
Para enfrentar as mudanças no cenário
financeiro, em que os bancos comerciais
voltaram sua atenção para seus mercados
internos, o BID Invest vem adaptando
sua oferta de produtos e elaborando
novas soluções para ampliar sua base de
investidores.
Entre as soluções já testadas para aumentar
a capacidade de mobilização destacamse as seguintes:
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• Bônus B para atrair investidores
institucionais que buscam papéis de longo
prazo que casem com suas obrigações;
• Contas administradas criadas
para atrair financiamento de investidores
institucionais em uma abordagem
de atacado mais ampla. O BID Invest
está atualmente em negociações para
estabelecer programas desse tipo com
vários investidores institucionais;
• Garantias de crédito totais destinadas
a mobilizar recursos para contribuir para
os ODS de investidores diversos que, de
outra maneira, não teriam interesse no
risco de tais ativos.
Durante 2019, os esforços de originação
de negócios continuaram a incorporar um
fluxo constante de ativos financeiramente
viáveis e um aumento do interesse dos
coinvestidores. Mais esforços foram
envidados para abrir novas discussões com
investidores nos mercados em que o BID
Invest atua. Por último, várias iniciativas
de divulgação e relacionamento foram
executadas para aumentar nossas parcerias
de mobilização.
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ABORDAGEM DE
SUSTENTABILIDADE
No BID Invest, nosso objetivo é aumentar o
desenvolvimento sustentável ao unir forças
com nossos clientes e, por intermédio
de nossas intervenções, contribuir
para a consecução dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Promovemos o desenvolvimento sustentável
por meio da governança corporativa e
da salvaguarda do meio ambiente e das
comunidades. Em 2019, a agenda de
sustentabilidade do BID Invest levou esse
trabalho a um novo patamar.
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PADRÕES DE
SUSTENTABILIDADE
VOLUNTÁRIOS
PARA O SETOR
FINANCEIRO
O BID Invest vê a elaboração de padrões
de sustentabilidade setorial no setor
financeiro como um fator fundamental
para reforçar a integração dos aspectos
ambientais, sociais e de governança,
promover ainda mais os empréstimos
verdes e ajudar os países a alinhar seus
próprios planos de desenvolvimento, como
a Contribuição Nacionalmente Determinada
(CND) com os ODS. Em 2013, o Grupo
do BID começou a ajudar quatro bancos
paraguaios a estabelecer a primeira mesa
redonda sobre financiamento sustentável
no país. Desde então, ela cresceu, passou
a contar com 15 bancos e tem o apoio do
Banco Central. Esses esforços atraíram
recentemente a atenção de outros bancos
privados e reguladores de toda a região. Em
2019, o BID Invest apoiou a organização e
lançamento de mesas redondas semelhantes
na Argentina e em El Salvador, com amplo
apoio do setor bancário, na esperança
de que esses países elevem o nível de
exigência na gestão ambiental e social
e mobilizem capital para investimentos
verdes e sustentáveis.
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MELHORIA DA
GESTÃO DE RISCO
NA GOVERNANÇA
CORPORATIVA
Eventos recentes na região destacam a
importância da governança corporativa
para o desenvolvimento e a geração
de valor a longo prazo. Em 2019, o BID
Invest concentrou-se em combinar a
assessoria em gestão de risco e governança
corporativa de valor agregado com o apoio
de um programa de assistência técnica
para preencher as lacunas em termos
de governança corporativa identificadas
durante o processo de devida diligência.
O programa de governança corporativa
do BID Invest visa fortalecer o clima de
negócios ao promover valores éticos,
reforçar a transparência, aumentar a
confiança e promover a responsabilidade
social corporativa. Por exemplo, o BID
Invest ajudou a KUA Mex Foods, uma
empresa do setor de alimentos e bebidas
saudáveis no México, a melhorar os controles
internos, os processos de gestão de risco
e seu programa de conformidade, ações
que vão melhorar consideravelmente a
supervisão geral da diretoria.

ACTUALIÇAO DA
POLITICA DE
SUSTENABILIDADE
Como parte de nosso foco renovado no
acesso à informação, o BID Invest organizou
consultas públicas de junho a outubro de 2019
para atualizar a Política de Sustentabilidade
Ambiental e Social. Recebemos mais de 350
comentários de mais de 150 participantes
e fizemos sessões virtuais para aumentar a
inclusão e ampliar o acesso à plataforma.
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O objetivo é concluir a revisão da política
no início de 2020.

GESTÃO
DOS RISCOS
RELACIONADOS
AO CLIMA E
DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
A Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras
Relacionadas ao Clima (TCFD) do Conselho
de Estabilidade Financeira do G-20 formulou
recomendações para medir e gerir os riscos
e oportunidades relacionados ao clima. Em
2019, o BID Invest passou a apoiar essas
recomendações e está formando um comitê
coordenador para supervisionar o processo
de alinhamento. Atualmente, o BID Invest
examina os riscos climáticos das propostas
de investimento de alto risco. Além disso,
está atualizando as ferramentas para
considerar e detectar os riscos físicos e de
transição relacionados ao clima durante nosso
processo de aprovação de investimentos. Se
necessário, são formulados planos de ação
que complementam o trabalho a jusante do
BID Invest para identificar oportunidades
de executar intervenções climáticas.

ENVOLVIMENTO
DOS
INTERESSADOS
E RISCOS
CONTEXTUAIS

com o nível de risco ambiental e social,
atenção dos interessados e localização
de alto risco contextual devido a conflitos
armados, tensões sociais ou violência.
Dada a crescente atenção a esses projetos,
o BID Invest reafirmou publicamente
seu compromisso com as boas práticas
internacionais no contexto de todos os
aspectos sociais dos projetos, incluídos os
direitos humanos.
O BID Invest trabalha de forma proativa com
clientes de projetos delicados, sobretudo
os grandes projetos de infraestrutura,
visando o envolvimento significativo dos
interessados e a devida divulgação de
informações. O BID Invest anunciou que a
porta está aberta para o envolvimento com
a sociedade civil da região. Isso foi feito no
contexto da formação de um grupo social
com uma equipe dedicada ao envolvimento
dos interessados para ajudar os clientes a
lidar com os riscos contextuais, os direitos
humanos e a participação da sociedade
civil e da comunidade local, com foco na
prevenção de crises.
Uma cultura de risco que protege no intuito
de promover visa levar o setor privado
da América Latina e Caribe para além
da conformidade. O BID Invest aspira às
melhores práticas ambientais, sociais e de
governança, com mais recursos destinados
aos riscos contextuais, envolvimento dos
interessados e boa governança corporativa,
a fim de aumentar a satisfação dos
investidores ao estabelecermos parcerias
de longo prazo.

A carteira do BID Invest contém vários
projetos de alto risco, classificados de acordo
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PLATAFORMA
DA SEMANA DA
SUSTENTABILIDADE
Para desenvolver a capacidade do setor
privado e promover o networking e o
intercâmbio de conhecimento, o BID Invest
organizou a Plataforma da Semana da
Sustentabilidade. O evento de 2019, na
Cidade do Panamá, recebeu 611 participantes
de 36 países e 272 instituições do setor
privado, de governos e da sociedade civil.
Nos três primeiros dias, os tópicos sociais e
ambientais foram, entre outros, instituições
financeiras, infraestrutura sustentável, os
ODS, agricultura climaticamente inteligente e
turismo sustentável, com um foco transversal
no envolvimento dos interessados e na
gestão de crises. A segunda metade do
evento concentrou-se na governança
corporativa, que atualmente atrai alguns
dos principais líderes empresariais da
região e teve um aumento de 23% na
participação em relação ao ano anterior e

um aumento de 320% em relação a 2015.
Esta Semana da Sustentabilidade também
contou com um evento de dois dias de
capacitação sobre a avaliação de riscos
ligados ao gênero.
A Semana da Sustentabilidade foi
mencionada 182 vezes nos meios de
comunicação tradicionais, como veículos
internacionais como EFE e El País,
representando um aumento de 658% em
relação a 2018, e teve mais de 1,5 milhão
de visualizações nas mídias sociais,
destacando nosso papel como um confiável
intermediário do conhecimento. O BID
Invest firmou duas cartas de mandato
com clientes do agronegócio durante o
evento, destacando sua pertinência para
os clientes e a expansão dos negócios.
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CULTURA DO
BID INVEST
No BID Invest, fazemos nosso trabalho
com grande energia e o encaramos
como um objetivo nobre. Nossos clientes
estão no centro de tudo o que fazemos.
Buscamos soluções ágeis e inovadoras para
atender a suas necessidades e oferecemos
nossos conhecimentos técnicos e nosso
compromisso com a excelência.
Durante 2019 buscamos revigorar nossa
cultura por meio do envolvimento dos

funcionários e de colaborações internas
mediante ações grandes e pequenas.
Formulou-se um plano de ação para lidar
com melhorias contínuas em diferentes
níveis. Esse plano previa a ativação de mais
de 30 patrocinadores que estão conduzindo
iniciativas dentro de suas equipes. Por
meio dessas ações, pretendemos incutir
uma linguagem e experiência comuns a
toda a organização.
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CONSTRUIR
TRADIÇÕES
E AMPLIAR A
CONFIANÇA
A Semana do Conhecimento, nosso evento
anual que envolve toda a instituição, continua
a ser um ponto de inflexão ano após ano,
reunindo todos os nossos mais de 400
funcionários para aprender, conectar-se
e refletir sobre nossa cultura. Neste ano,
enfocamos o reforço do conceito de confiança,
ao ouvir Stephen Covey e seu workshop “A
Velocidade da Confiança”.
Outros momentos de integração foram
as reuniões gerais para manter o pessoal
atualizado sobre as iniciativas e o desempenho
operacional, além de outras experiências
culturais que promoveram a formação de
equipes, atividades familiares e espaços para
conversas informais entre nossos dirigentes
e funcionários.

DIVERSIDADE E
INCLUSÃO
Nosso objetivo é criar um local de trabalho
inclusivo, onde todos os funcionários estejam
envolvidos e consigam ser autênticos em
seu trabalho. Em apoio a essa ambição,
procuramos aumentar a diversidade,
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impulsionar a inclusão e responsabilizar a
nossa equipe de comando, os supervisores
e os funcionários.
Em novembro fomos recertificados no nível
Assess da Certificação EDGE, refletindo nosso
compromisso integral com a igualdade de
gênero.
Como parte desse compromisso, foram
criadas Equipes de Igualdade de Gênero por
colegas de todos os níveis e departamentos
para analisar e recomendar ações voltadas
para a diferença de remuneração, contratação,
flexibilidade no trabalho, desenvolvimento de
carreira e promoção. Alguns dos resultados
dessa são um melhor acompanhamento do
horário de trabalho flexível, o aumento do
número de mulheres em funções de liderança
e a implementação de oportunidades de
desenvolvimento da carreira.

PROGRAMA DE
INTERCÂMBIO DE
PESSOAL
O Programa de Intercâmbio de Pessoal (StEP)
consiste em um rodízio de pessoal de um
ano entre o Departamento de Operações
de Investimento e o Departamento de
Gestão de Risco, em que os participantes
têm a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos profissionais, reforçar a
colaboração institucional e, ao fazê-lo,

melhorar os resultados do BID Invest. O
programa permitiu o entendimento mútuo
das responsabilidades e perspectivas de um
total de seis funcionários, e 2020, será seu
segundo ano de êxito.

LÍDER RESIDENTE
Neste programa, funcionários em cargo de
chefia viajam para escritórios nos países
por um período de um a três meses para
aprofundar o relacionamento com os clientes;
fortalecer o intercâmbio de conhecimento e
as práticas de melhoria contínua; promover
sinergias com funcionários do setor público e
atuar como mentores para os funcionários do
BID Invest em campo. Desde seu lançamento,
três gerentes viajaram para a Colômbia,
Jamaica e Panamá. Isso possibilitou uma
melhor compreensão das operações do
Grupo, seus desafios e oportunidades, e
proporcionou aos gerentes uma chance de
estar mais perto dos funcionários em campo.
Em suma, as melhorias em nossa cultura fazem
parte de nossa transformação operacional
para revitalizar nossa força de trabalho e
nos manter unidos rumo ao nosso objetivo
comum: melhorar a vida na região, o que
também implica melhorar a forma como
trabalhamos entre nós.
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IMPACTO DAS
COMUNICAÇÕES
UMA NOVA
POLÍTICA DE
ACESSO À
INFORMAÇÃO
A Diretoria Executiva do BID Invest aprovou
a nova Política de Acesso à Informação
em abril de 2019. Após uma ampla
consulta pública em 2018, por meio de
uma plataforma virtual no website do BID
Invest e de reuniões presenciais em toda a
região, o BID Invest recebeu comentários
da sociedade civil, de interessados dos
setores público e privado, e de organismos
internacionais. Os comentários foram
sistematizados e as respostas a eles foram
disponibilizadas ao público em um relatório.
Os comentários recebidos permitiram ao
BID Invest esclarecer e aprimorar muitos
aspectos da política.
Após a aprovação da política, o BID Invest
desenvolveu e aplicou um plano de ação
multidisciplinar para preparar-se para a
implementação, considerando que a nova

52

política entraria em vigor em 1º de janeiro de
2020. O plano enfoca três áreas principais:
i) estabelecer a regulamentação necessária
para implementar efetivamente a política,
incluídas as Diretrizes de Implementação da
Política, também objeto de uma consulta
pública; ii) montar os sistemas necessários
para classificar e divulgar informações em
conformidade com a nova política; e iii)
desenvolver e implementar a capacitação
obrigatória para todos os funcionários do
BID Invest, além de atividades de divulgação.
O BID Invest continuará a desenvolver os
três aspectos do plano de ação no Plano
de Implementação da Política de Acesso
à Informação de 2020.
Em outubro de 2019, o BID Invest participou
da Reunião Anual do Grupo de Trabalho
das Instituições Financeiras Internacionais
sobre a Divulgação de Informações e
Envolvimento das Partes Interessadas.
Essa reunião foi uma oportunidade para
saber mais sobre as experiências de
outras IFIs na implementação de políticas,
compartilhar o progresso e os desafios na
implementação e promover a adoção das
melhores práticas que podem ajudar a
ampliar o acesso a padrões de informação.
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CONHECIMENTO
E LIDERANÇA NO
PENSAMENTO
Como uma instituição de profissionais
do desenvolvimento, o BID Invest tem
crescido constantemente na produção de
conhecimento que aumenta o impacto para
todos os investidores, compartilhando lições
extraídas de suas operações, trazendo as
melhores práticas para a região e destacando
projetos de primeira linha que ajudam o
setor privado a investir com impacto.
Em 2019, o BID Invest publicou 55
posts em seu blog e fez 39 publicações
sobre temas de negócios atuais, como
investimento com enfoque de gênero,
transporte urbano, inclusão financeira,
parcerias público privadas e investimentos
relativos às mudanças climáticas. Os tipos
de publicações variaram entre relatórios
de pesquisa curtos a longos, como a série
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de relatórios “Desenvolvimento por meio
do Setor Privado”.
Nossos esforços externos estão rendendo
frutos. Pelo segundo ano consecutivo, mais
do que dobrou o número de menções ao
BID Invest na mídia, nos principais veículos
regionais e internacionais. A instituição
também promoveu o valioso trabalho de
clientes e parceiros por meio de mais de
30 campanhas de marketing digital em
seus canais de comunicação, ampliando
sua base de assinantes por e-mail em 23%.
Com vistas ao futuro, o desenvolvimento da
nossa agenda de conhecimento institucional
está no centro de nossos esforços de
comunicação externa. O intercâmbio
de nosso conhecimento com clientes,
investidores e outros interessados está
diretamente alinhado com nossa missão
de impacto e objetivos de negócios.
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CONQUISTAS E PRÊMIOS
LatinFinance

LatinFinance

M U L T I L A T E R A LM U L T I L A T E R A L
D E V E L O P M E N TD E V E L O P M E N T
B A N K O F T H E YBEAANRK O F T H E Y E A R

Bonds & Loans Bonds & Loans
P R O J E C T F IN A N
PC
RE
O J E C T F IN A N C E
D E A L O F T H E YDEEAARL O F T H E Y E A R
Porto Do Sergipe, Brazil
Porto Do Sergipe, Brazil

Bonds & Loans

Bonds & Loans

B R A Z I L D E A L OBFR A Z I L D E A L O F
THE Y E A R
THE Y E A R
Porto Do Sergipe, Brazil
Porto Do Sergipe, Brazil

The Banker

The Banker

TR
I NEFARN
AD
STRUCTURE A N D
B E S T I N F R A S T R UBCETSU
NC
O J E C T F I N A NPCREOOJFE C
TT
HF
EIN
YA
EA
RE O F T H E Y E A R
Porto Do Sergipe, Brazil
Porto Do Sergipe, Brazil

LatinFinance

LatinFinance

AU
LRIN
S O C IA L IN F R A S TSRO
UCCIT
E FRASTRUCTURE
NA
C IRN G O F T H E Y E A R
F IN A N C IN G O F TF
HIE
YN
EA
Internet para todos , Peru
Internet para todos , Peru
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Bonds & Loans Bonds & Loans
B R A Z I L S T R U C TBURRAEZDI L S T R U C T U R
B O N D O F T H E YBEOANRD O F T H E Y E
Atlantic, Brazil

Atlantic, Brazil

Bonds & Loans

Bonds & Loans

UCTURED BO
S T R U C T U R E D BS
OTNRD
OF THE YEAR OF THE YEAR

El Naranjal, UruguayEl Naranjal, Uruguay

LatinFinance
LatinFinance
W ABLE ENER
R E N E W A B L E E NREERNGEY
FH
INEAY
NECA
IN
F IN A N C IN G O F T
RG O F T H E

Villanueva
I & III y Don José
Villanueva I & III y Don
José, Mexico
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LatinFinance
M ULatinFinance
L T IL A T E R A L
DEVELOPMENT
M U L T IL A T E R A L
B A N K O F THE Y E A R
DEVELOPMENT
B A N K O F THE Y E A R

Bonds & Loans
P R OBonds
JECT &
F ILoans
NANCE
D E A L O F THE Y E A R
P R O J E C T F IN A N C E
LatinFinance
D
E A LDoOSergipe,
F T H E Brazil
YEAR
Porto

BR
BO
BR
BO

P O R T F IN A N C IN G O F
TH
E Sergipe,
Y E A R Brazil
Porto
Do

Itapoá Container Terminal, Brazil

Bonds & Loans
B R Bonds
A Z I L D&ELoans
AL OF
T
H
E
Y
E
B RLatinFinance
A Z I L D EA
AR
L OF

ST

ST

ROAD T
FH
I NE
ANYCE
I NAGRA N D
Porto Do
Sergipe,
Brazil
I NFRAST RUCT URE
Do
F I NPorto
ANC I N
G Sergipe,
O F T H EBrazil
YEAR

Autopista al Mar 1, Colombia

The Banker
The
B E S T IN F R A
S TBanker
RUCTURE A N D

RE
F IRNEA
F IN A

LatinFinance
P R OBJEESCTTI NFFI N
TR
HEEAYNEDA R
RA N
S TCREUOCF
TU
WTAFTI N
ER
TR
EH
NE
T YEAR
PROJEC
AN
CE AOTFMT
Porto Do Sergipe, Brazil
F IN A N C IN G O F T H E Y E A R

Villanu
Villanue

Porto Do Sergipe, Brazil
Atlantic, Brazil

LatinFinance
LatinFinance
S O C IA L IN F R A S T R U C T U R E
C IN
ACLI N
INGF R
RE
UC
FSIO
NA
OA
FSTTH
YT
EU
ARRE
F IN A N C IN G O F T H E Y E A R
Internet para todos , Peru
Internet para todos , Peru
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OPERAÇÕES
EM 2019
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Em milhares de US$
Empréstimos
País

Nome

Setor

Argentina

Desdelsur
Envision Argentina
Envision Argentina II
Envision Argentina III
Banco Galicia Green Financing
Partnership
Emergencias Argentina
Telecom Argentina CAPEX
Financing
Telecom Argentina Handset
Financing
ALIV
Caribbean LED Lighting Inc.
Daycoval Sustainable Financing
Partnership
Sicredi Green Financing
Klabin II
Brookfield - BRK/RMR W&S
Project in Recife
Itelecom Efficiency Lighting
Phase 2
Eurocapital SME Financing
Partnership
Movistar Chile Handset
Financing
Banco de las Microfinanzas
Bancamía S.A
La Hipotecaria Colombia
Movistar Colombia CAPEX
Movistar Colombia Handset
Financing
Puerto de Uraba
Banco Promerica: SME
Financing Partnership
ADOPEM Gender Bond
Banco Santa Cruz SME
Partnership
Agripac III
Alianza con Banco Internacional
para Fomentar el Financiamiento
Verde para PYMES
BANCO GUAYAQUIL - Alianza
con BG para financiamiento
MIPYME con enfoque en género
e inclusión
CTH Warehousing Line

Agricultura e desenvolvimento rural
Energia
Energia
Energia

Bahamas
Barbados
Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica
República Dominicana

Equador

Montante
$15,000
$20,128
$3,027
$14,346

Mercados financeiros
Saúde

$20,000
$10,000

Ciência e tecnologia

$75,000

Ciência e tecnologia
Indústria
Indústria

$100,000
$14,000
$2,000

Mercados financeiros
Mercados financeiros
Indústria

$150,000
$100,000
$200,000

Água e saneamento

$25,916

Energia

$16,500

Mercados financeiros

$15,000

Ciência e tecnologia

$80,000

Mercados financeiros
Mercados financeiros
Ciência e tecnologia

$35,000
$15,000
$102,494

Ciência e tecnologia
Transportes

$60,000
$150,000

Mercados financeiros
Mercados financeiros

$20,000
$18,000

Mercados financeiros
Agricultura e desenvolvimento rural

$20,000
$20,000

Mercados financeiros

$30,000

Mercados financeiros
Mercados financeiros

$50,000
$ 15,000
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Em milhares de US$
Empréstimos
País

Nome

Setor

Equador

Induglob
Tiendas TIA
Energia del Pacifico LNG
Thermo Power Project
Scotiabank Let's PYME - Digital
Financial Services for SMEs
American Industrial Park
Genesis: Microfinance
Partnership Alliance
Sigora Haiti Microutility Project
Delimart
Grupo Kattan
Grupo Kowi
NASE
Banca Afirme -MSMEs
EDILAR IV
eFactor: Supply Chain Financing
Konfio: Senior Secured
Revolving Credit Facility
HITEC
Mabe
Aguas de Rosarito Desalination
Plant
Nicaragua Sugar
Banpro DPR - supporting
middle-sized agro-industry
producers in Nicaragua
CRN - CCN Reciclaje
St. Georges Financing
Partnership for SMEs
West Resort
Tecnomyl - línea revolvente
Banco Atlas Productive Sector
Financing Partnership
CMAC Huancayo Equity
Chimbote Bypass (Red Vial 4)
Los Portales
SIGMA Alimentos
Republic Bank - Caribbean
Partnership
Conaprole - corporativo
Fideicomiso Financiero
Conaprole
PPP EDUCATIVA 2 URUGUAY
RAILWAY PPP PROJECT
FERROCARRIL CENTRAL

Indústria
Outros

$26,000
$40,000

Energia

$60,000

Mercados financeiros
Outros

$25,000
8,000

Mercados financeiros
Energia
Indústria
Indústria
Agricultura e desenvolvimento rural
Agricultura e desenvolvimento rural
Mercados financeiros
Mercados financeiros
Mercados financeiros

$20,000
$1,500
$4,500
$5,000
$21,640
$15,000
$30,999
$18,877
$3,000

Mercados financeiros
Indústria
Indústria
Água e saneamento

$40,000
$20,000
$50,000

El Salvador

Guatemala
Haiti
Honduras
México

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

Regional
Trinidad e Tobago
Uruguai
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Agricultura e desenvolvimento rural

Montante

$200,000
$25,000

Mercados financeiros
Indústria

$27,000
30,000

Mercados financeiros
Turismo sustentável
Agricultura e desenvolvimento rural

$25,000
$37,238
$15,000

Mercados financeiros
Mercados financeiros
Transportes
Desenvolvimento urbano e moradia
Agricultura e desenvolvimento rural
Empresas privadas e
desenvolvimento de PMEs
Agricultura e desenvolvimento rural

$27,960
$22,800
$125,000
$40,000
$50,000

Agricultura e desenvolvimento rural
Educação

$40,000
$25,000

Transportes

$75,000
$40,000

$300,000
$2,890,923
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Garantias
País

Nome

Setor

México
Paraguai

EDILAR IV
Rutas 2/7

Mercados financeiros
Transportes

Montante
$9,438
$200,000
$209,438

Investimentos de capital
País

Nome

Setor

Regional

Kandeo Debt Fund
Victory Park Capital (VPC)

Mercados financeiros
Mercados financeiros

Montante
$30,000
$50,000
$80,000

Títulos de dívida
País

Nome

Colômbia

Bancolombia Emisión
de Bonos Sostenibles
Banistmo Gender Bond
Interagrovial

Panamá
Uruguai

Setor
Mercados financeiros
Mercados financeiros
Agricultura
e desenvolvimento rural

Montante
$200,000
$50,000
$30,000
$280,000
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Programa PFFC – Empréstimos
País

Nome

Montante

Argentina

Banco de Galicia y Buenos Aires - TFFP (AR-L1113)

$54,000

Banco de Inversion y Comercio Exterior (BICE) TFFP (AR-L1129)

$75,000

Banco Supervielle S.A. - TFFP (AR-L1093)

$5,284

Bolívia

Banco Economico - TFFP (BO-X1009)

$5,000

Brasil

Banco ABC Brasil S.A. - TFFP Line (BR-X1032)

$150,000

Banco Industrial do Brasil TFFP (BR-L1066)

$13,515

Banco Santander Brasil S.A. - TFFP (BR-X1034)

$2,000

Daycoval - TFFP (BR-L1286)

$22,335

Chile

Banco Internacional - TFFP (CH-X1010)

$20,000

Equador

Banco de Guayaquil TFFP (EC-L1028)

$10,000

Banco de la Produccion, S.A. (PRODUBANCO) (EC-L1024)

$21,500

Banco Internacional S.A. - TFFP (EC-L1042)

$11,000

El Salvador

TFFP Banco Pacifico (EC-X1013)

$10,000

Banco Agricola S.A. - TFFP (ES-L1031)

$10,000

Banco Cuscatlan TFFP
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. - TFFP (ES-L1042)

Guatemala

Honduras

$5,000
$2,169

Banco Promerica El Salvador -TFFP (ES-L1060)

$2,939

Banco Promerica El Salvador -TFFP (ES-L1060)

$1,590

Banco G&T Continental - TFFP (GU-L1036)

$44,000

Banco Industrial - TFFP (GU-L1041)

$65,000

Banco Internacional, S.A. - TFFP (GU-L1061)

$20,000

Banco Atlantida S.A. - TFFP (HO-L1029)

$17,347

Banco Del Pais S.A. (Banpais) - TFFP (HO-L1074)

$23,000

Banco Ficensa Honduras TFFP (HO-X1023)

$14,000

Jamaica

National Commercial Bank Jamaica Ltd TFFP (JA-X1009)

$62,000

Panamá

Banco Aliado S.A. - TFFP (PN-L1030)

$20,000

Credicorp Bank Panama - TFFP (PN-X1008)
Paraguai

Peru

$1,114

Tower Bank - TFFP (PN-L1065)

$17,213

Banco Continental S.A.E.C.A. - TFFP (PR-L1053)

$3,355

Banco Familiar - TFFP (PR-X1004)

$2,052

Banco para la Comercialización y la Producción (Bancop) - TFFP

$3,000

Banco Regional S.A. - TFFP (PR-L1038)

$13,000

Sudameris Bank SAECA - TFFP (PR-L1031)

$10,000

Banco Interamericano de Finanzas - TFFP (PE-L1029)

$50,000
$786,413
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Programa PFFC – Garantias
País

Nome

Argentina

Banco CMF S.A. - TFFP (AR-L1115)
Banco Industrial S.A. TFFP (AR-X1019)

Montante
$840
$1,432

Banco Patagonia S.A. - TFFP (AR-L1094)

$22,761

Banco Rio de la Plata S/A - TFFP (AR-L1028)

$4,724

Belize

Atlantic Bank - TFFP (BL-L1012)

$1,070

Bolívia

Banco Nacional de Bolivia S.A. - TFFP (BO-L1049)

$10,110

TFFP-Banco BISA S.A. (BO-L1048)

$8,716

Banco Industrial do Brasil TFFP (BR-L1066)

$1,390

Banco Santander Brasil S.A. - TFFP (BR-X1034)

$31,321

Brasil

Daycoval - TFFP (BR-L1286)
Costa Rica

Banco Improsa S.A. - TFFP (CR-L1020)
Banco Lafise Costa Rica - TFFP (CR-L1027)

$46,130
$85
$5,000

República Dominicana

Banco de Reservas - TFFP (DR-L1027)

Equador

Banco Bolivariano - TFFP (EC-L1034)

$17,700

Banco de Guayaquil TFFP (EC-L1028)

$3,500

El Salvador

Banco Cuscatlan TFFP

$9,900

Guatemala

Banco Agromercantil de Guatemala - TFFP (GU-L1011)

Honduras

Banco Ficensa Honduras TFFP (HO-X1023)

$10,100

Banco FICOHSA TFFP (HO-L1012)

$67,463

Banhcafe Honduras TFFP (HO-X1022)
Nicarágua

$100,000

$10,000

$915

BAC Nicaragua TFFP

$16,225

Banco de Finanzas - TFFP (NI-L1031)

$7,000

Banco de la Produccion S.A. - TFFP (NI-L1028)

$31,557

Banco Ficohsa Nicaragua - TFFP Line

$13,250

Panamá

Unibank TFFP Line

$5,544

Paraguai

Banco Continental S.A.E.C.A. - TFFP (PR-L1053)

$4,000

Banco Regional S.A. - TFFP (PR-L1038)

$10,109
$440,842
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GOVERNANÇA
INSTITUCIONAL
ESTRUTURA
E ADMINISTRAÇÃO
MISSÃO

MANDATO

O BID Invest promove o desenvolvimento
econômico de seus países-membros em
desenvolvimento na região ao estimular
a criação, ampliação e modernização de
empresas no setor privado. Nosso objetivo
é ser a principal instituição financeira com
conhecimento e experiência para investir
com impacto na América Latina e Caribe
e conectar os países e os investimentos
do setor privado com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

Da eficácia no desenvolvimento, o BID
Invest contribui para o desenvolvimento
e maximiza o uso eficiente dos recursos
e sinergias entre as atividades com os
setores público e privado do Grupo do
BID. O BID Invest é responsável por todas
as operações sem garantia soberana do
Grupo do BID (incluídas as com empresas
estatais e excluídas as operações com
governos subnacionais).

PAÍSES-MEMBROS
Alemanha, Argentina, Áustria, Bahamas,
Barbados, Bélgica, Belize, Bolívia, Brasil,
Canadá, Croácia, Chile, China, Colômbia,
Coreia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador,
Equador, Eslovênia, Espanha, Estados
Unidos da América, Finlândia, França,
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel,
Itália, Jamaica, Japão, México, Nicarágua,
Noruega, Países Baixos, Panamá, Paraguai,
Peru, Portugal, República Dominicana,
Suécia, Suíça, Suriname, Trinidad e Tobago,
Uruguai e Venezuela.
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ASSEMBLEIA DE
GOVERNADORES
Todos os poderes do BID Invest estão
investidos em sua Assembleia de
Governadores, composta por um governador
e um governador suplente indicados por
cada país membro. Entre os poderes
investidos na Assembleia de Governadores
e que não podem ser delegados à Diretoria
Executiva estão a admissão de novos
países-membros, a contratação de auditores
externos, a aprovação das demonstrações
financeiras do BID Invest e a alteração
do Convênio Constitutivo da Corporação
Interamericana de Investimentos.
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DIRETORIA
EXECUTIVA

Da esquerda para a direita. Frente: Gina Montiel (Venezuela),
Edna Camacho (Costa Rica), Marcelo Bisogno (Uruguai), Jing
Chen (China), Federico Poli (Argentina) e Bosco Martí (México).
Meio: Selwin Hart (Barbados), Sergio Savino (Brasil), Alex
Foxley (Chile), Fernando de León de Alba (Panamá), Patrick
Hervé (França), Eliot Pedrosa (Estados Unidos) e Lucio Castro
(Argentina). Atrás: Bjorn Olaf (Países Baixos), Marko Marcelo
Machicao (Bolívia), José Guilherme Almeida dos Reis (Brasil) e
Bernardo Acosta (Equador).

A Diretoria Executiva é responsável pela
condução das operações do BID Invest e
exerce todos os poderes a ela conferidos
pelo Convênio Constitutivo da Corporação
Interamericana de Investimentos ou delegados
pela Assembleia de Governadores. A Diretoria
Executiva determina a estrutura organizacional
básica do BID Invest, além de aprovar o
orçamento da instituição. Os 13 membros
e 13 suplentes da Diretoria Executiva têm
mandatos de três anos e representam um
ou mais países-membros da instituição. O
Comitê Executivo da Diretoria Executiva é
composto por quatro membros: o diretor
ou suplente nomeado pelo país membro
com maior quantidade de ações do BID
Invest, dois diretores representando paísesmembros em desenvolvimento e um diretor
representando os demais países-membros.

Todos os empréstimos e investimentos do
BID Invest em empresas localizadas nos
países membros são analisados por esse
comitê.
O Presidente do BID é o presidente ex
officio da Diretoria Executiva do BID Invest
e preside suas reuniões, mas só tem direito a
voto em caso de empate. O presidente pode
participar das reuniões da Assembleia de
Governadores, mas não tem direito a voto.
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Da esquerda para a direita: Rachel Robboy (Diretora Geral de
Riscos), Rosemary Jeronimides (Diretora Geral de Assessoria
Jurídica), Orlando Ferreira (Diretor Geral de Estratégia e Diretor
Geral Interino de Finanças e Administração), Gema Sacristan
(Diretora Geral de Investimentos) e James P. Scriven, Gerente
Geral e CEO.
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ADMINISTRAÇÃO
Mediante recomendação de seu presidente,
a Diretoria Executiva nomeia o Gerente
Geral e CEO do BID Invest por maioria de
quatro quintos dos votos. Sob a direção da
Diretoria Executiva e a supervisão geral do
Presidente da Diretoria Executiva, o Gerente
Geral conduz os negócios correntes do
BID Invest e, em consulta com a Diretoria
Executiva e seu Presidente, responde pela
organização, nomeação e dispensa de
executivos e funcionários. O CEO participa
das reuniões da Diretoria Executiva,
determina a estrutura operacional do BID
Invest e pode modificá-la para acompanhar
a evolução das necessidades da organização.

PESSOAL
Para cumprir sua missão de desenvolvimento,
o BID Invest conta com 458 funcionários
distribuídos em treze divisões e oito equipes.
Do total, 25,5% estão em 25 dos 26 escritórios
na região: Argentina, Bahamas, Barbados,
Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El
Salvador, Equador, Haiti, Honduras, Jamaica,
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana, Trinidad e Tobago e
Uruguai. O restante do pessoal está lotado
na sede do BID Invest em Washington, D.C.
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INFORMAÇÕES
DE CONTATO
SEDE

1350 NEW YORK AVENUE, NW,
WASHINGTON, DC 20577
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
TEL.: +1 (202) 623-3900 FAX: +1 (202)
623-3815

NA REGIÃO
ARGENTINA
Esmeralda 130 Piso 17 C1035ABD,
Buenos Aires
Tel.: + (54 11) 4320-1800 Fax: + (54 11)
4320-1831/7
LAS BAHAMAS
IDB House, East Bay Street Nassau
Tel: + (1-242) 396-7800 Fax: + (1-242)
393-8430
BARBADOS
“Hythe” Welches Maxwell Main Road
BB17068, Christ Church
Tel: + (1-246) 627-8500 Fax: + (1-246)
429-8869
BELIZE
1024 Newtown Barracks 101 1st Floor Marina
Towers Building, Belize City
Tel: + (501) 221-5300 Fax: + (501) 221-5312
BOLIVIA
Av. 6 de Agosto # 2818, Zona de San Jorge
La Paz
Tel: + (591) -2217-7739
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BRASIL
Alameda Santos, 2300 Ed. Haddock Santos,
2 andar Bairro Cerqueira César São Paulo
Tel: + (55 61) 3317-4200 Fax: + (55-61)
3321-3112
COSTA RICA
Centro Corporativo El Cedral Edificio A.
Piso 4300 mts Este del Peaje Autopista
Próspero Fernández Trejos Montealegre,
Escazú Apartado postal 1343-1250 San José
+ (506) 2588-8748
CHILE
Avda. Pedro de Valdivia 0193 Pisos 10 y 11,
Providencia, Santiago
Tel.: + (562) 2431-3707/3719 Fax: + (562)
2374-2436
COLOMBIA
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Piso 19 Edificio
Davivienda Bogotá
Tel.: + (571) 325-7000 Fax: + (571) 325-7057
REPUBLICA DOMINICANA
Calle Luis F. Thomen Esquina Winston
Churchill Torre BHD, piso 10, Santo Domingo
Tel.: + (1-809) 784-6400 Fax.: + (1-809)
562-2607
ECUADOR
Avda. 12 de Octubre N24-528 y Cordero
Edificio World Trade Center - Torre II, Piso
9, Quito
Tel.: + (5932) 299-6900 Fax.: + (5932)
299-6969
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EL SALVADOR
Edificio World Trade Center Torre 1, 4º
Nivel Calle El Mirador y 89 Avenida Norte
San Salvador
Tel.: + (503) 2233-8900 ext. 2201 Fax: +
(503) 2233-8921
GUATEMALA
3era Avenida 13 -78, Zona 10 Torre
Citigroup - 10o. Nivel, Ciudad de
Guatemala
Tel.: + (502) 2327-4300 Fax: + (502)
2379-9301
GUIANA
47-High Street, Kingston, Georgetown
Tel.: + (592) 225-7951 Fax: + (592) 2257138
HAITI
Bourdon 389 Boite Postale 1321 Port-auPrince
Tel.: + (509) 2812-5000/5048
HONDURAS
Colonia Lomas del Guijarro Sur Primera
Calle, Tegucigalpa
Tel.: + (504) 2290-3500 Fax: + (504)
239-5752
JAMAICA
40-46 Knutsford Boulevard 6th Floor,
Kingston
Tel.: + (876) 764-0815/0852
MEXICO
Avenida Paseo de la Reforma Nº 222
Piso 11 Colonia Juárez, Delegación
Cuauhtémoc México, D.F. 06600
Tel.: + (52-55) 5141-2492

NICARAGUA
Boulevard Jean Paul Genie, de la Rotonda Jean
Paul Genie 970 mts al oeste (M/D) Managua
Tel.: + (505) 2264-9140 Fax: + (505) 2264-9153
PANAMÁ
Tower Financial Center, Piso 23 Calle 50
y Elvira Méndez Panamá
Tel.: + (507) 206-0927 Fax.: + (507) 2060999
PARAGUAI
Quesada 4616 esq. Legión Civil Extranjera
– Piso 1 Asunción
Tel.: + (595 21) 616-2320Fax: + (595 21)
616-2261
PERU
Calle Dean Valdivia No. 148 piso 10 Lima
27
Tel.: + (511) 215-7800 Fax: + (511) 4423466
SURINAME
Peter Bruneslaan 2-4, Paramaribo
Tel.: + (597) 52-1201 Fax: + (597) 52-1229
TRINIDAD E TOBAGO
17 Alexandra Street, St. Clair, Port of
Spain
Tel.: + (1-868) 822-6400 Fax: + (868)
622-6047
URUGUAI
Rincón 64011.000 Montevideo
Tel.: + (598) 2915-3696 Fax: + (598) 29162607
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APÊNDICE
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APÊNDICE 1: RESULTADOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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APÊNDICE 2: FORÇA-TAREFA SOBRE DIVULGAÇÕES FINANCEIRAS
RELACIONADAS AO CLIMA
A Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) do
Conselho de Estabilidade Financeira do G-20 formulou recomendações para empresas
e investidores medirem e gerirem os riscos e oportunidades relacionados ao clima
nos mercados financeiros. Essas recomendações estão organizadas em quatro pilares:
governança, estratégia, gestão de riscos e parâmetros e metas.
O BID Invest passou a apoiar as recomendações da TCFD em 2019. Ele vinha adicionando
metas para o financiamento climático à sua estratégia nos três anos anteriores.
Durante esse período, o BID Invest não apenas dobrou seu financiamento climático,
como também aumentou a proporção de financiamento da adaptação, de 2% para
40%, e diversificou sua carteira ao aumentar a proporção de financiamento climático
destinada aos setores não energéticos e de infraestrutura, de menos de 25% em 2016
para mais de 50% em 2019.
Governança
Supervisão pela Diretoria:
O BID Invest assumiu o compromisso com sua Diretoria Executiva de fazer uma triagem
de todos os investimentos para identificar riscos climáticos. A instituição é responsável
perante a Diretoria por informar e cumprir as metas de financiamento climático e
os parâmetros climáticos estabelecidos no Quadro de Resultados Institucionais. A
Diretoria Executiva do BID Invest é informada trimestralmente sobre os compromissos
de assessoria na área do clima e, anualmente, sobre o plano de ação climática. Por
último, o BID Invest começará a prestar contas a sua Diretoria sobre o alinhamento
com as recomendações da TCFD.
Administração
A Administração foi questionada sobre as implicações das mudanças climáticas
e as tendências dos mercados financeiros e respondeu explorando estratégias
para aumentar o financiamento climático. Ademais, a Administração do BID Invest
apoia publicamente as recomendações da TCFD e o estabelecimento de um comitê
coordenador multifuncional para identificar estratégias para a melhoria contínua das
divulgações do BID Invest no âmbito da TCFD.
Estratégia
Tanto a mitigação das mudanças climáticas como a respectiva adaptação são prioridades
estratégicas para as atividades de investimento e assistência técnica do BID Invest na
região. Como parte do compromisso do BID Invest com o financiamento climático,
estamos investindo na mitigação e adaptação. O BID Invest reduz sistematicamente
os riscos de transição na preparação para uma economia de baixo carbono, bem
como os riscos físicos impostos pelas mudanças climáticas. Além disso, o BID Invest
destinou 10% de todo o financiamento a nove Estados pequenos e insulares, que
apresentam uma clara oportunidade para o financiamento da adaptação. A diretriz da
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Administração para aumentar a ambição de se tornar uma instituição climaticamente
inteligente implica a integração transversal de considerações climáticas em todo o
BID Invest. Uma equipe dedicada de serviços de assessoria desenvolve e dissemina
conhecimento, ferramentas e capacidade climática para nossos clientes e para os
mercados. A fim de cumprir nossos compromissos e metas, identificamos e financiamos
mais produtos e serviços alinhados com as ambições da ação climática mundial. Nossas
unidades de financiamento combinado e mobilização de recursos são fundamentais
para multiplicar nosso impacto na região.
A maximização do impacto no desenvolvimento está no centro do que fazemos.
Desenvolvemos a ferramenta de Eficácia no Desenvolvimento, Aprendizagem,
Monitoramento e Avaliação, conhecida pela sigla DELTA (as iniciais de Development
Effectiveness, Learning, Tracking, and Assessment), que atribui uma pontuação a
cada projeto quanto ao impacto no desenvolvimento, incluído o clima. As pontuações
têm um impacto nas nossas decisões de investimento, como a definição de limites
mínimos claros e a busca pelo equilíbrio com o retorno econômico. Usamos os dados
analíticos da DELTA para medir as contribuições dos projetos para cada um dos 17
ODS, permitindo uma abordagem pautada em dados para maximizar nosso impacto
positivo na região.
Gestão de riscos
Nosso departamento de gestão de risco trabalha em estreita colaboração com nosso
departamento comercial. Para cada projeto em consideração e em nossa carteira, é
designado um oficial de risco de crédito, bem como um oficial ambiental e social. Isso
significa que, como parte de nossa triagem e devida diligência, analisamos questões
em potencial relacionadas ao clima nas propostas de investimento de alto risco.
Estamos desenvolvendo ferramentas para levar em conta os riscos físicos e de transição
relacionados ao clima durante nosso processo de aprovação de investimentos. Se forem
consideradas necessárias, ações para mitigar e gerir esses riscos são incorporadas à
documentação de nosso financiamento como requisitos a serem cumpridos por nossos
mutuários. Por último, identificamos de forma proativa oportunidades e fazemos
recomendações a nossos clientes para reduzir, limitar ou sequestrar as emissões
de gases do efeito estufa, bem como para contribuir para a resiliência (incluída a
resiliência socioeconômica) ou a adaptação às mudanças climáticas ao abordar uma
vulnerabilidade climática específica no contexto de um projeto.
Parâmetros e metas
Acompanhamos nossa proporção no financiamento climático de acordo com uma
metodologia conjunta dos bancos multilaterais de desenvolvimento e a comparamos
anualmente com as metas estabelecidas no nosso Quadro de Resultados Institucionais.
Além disso, exigimos que nossos clientes meçam as emissões brutas de projetos com
níveis consideráveis de emissões de gases do efeito estufa e calculem as emissões
líquidas evitadas para determinadas transações, conforme a metodologia conjunta.
Esses dados servem de base para as pontuações DELTA dos projetos. O Programa
de Sustentabilidade Institucional gerencia e estabelece metas para as emissões de
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Escopo 1 e Escopo 2, bem como para as emissões de Escopo 3 pertinentes do Grupo
do BID, que abrange o BID Invest. As emissões relacionadas às viagens a trabalho, a
maior proporção da pegada do BID Invest, são compensadas por meio de projetos
na região selecionados cuidadosamente a cada ano pelo programa.
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