Relatório
Anual
2018

O relatório anual de 2018 da Corporação Interamericana de Investimentos (cujo nome comercial é
BID Invest e doravante denominado “BID Invest”)
Os dados operacionais apresentados neste documento baseiam-se na carteira combinada sem
garantia soberana do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o BID Invest, referidos em
conjunto como Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para os fins deste relatório anual. Os destaques financeiros, resultados financeiros e anexos das declarações financeiras
referem-se apenas à BID Invest.
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Destaques operacionais
em milhões de dólares dos EUA

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Aprovações
Número de projetos

276

Vários tipos de produtos

122

Empréstimos

110

Garantias

34

Investimentos de capital

4

Títulos de dívida

6

Valor

$4,057

Vários tipos de produtos

$513

Empréstimos

$3,249

Garantias

$189

Investimentos de capital

$41

Títulos de dívida

$65

Países do Grupo C e D (com base no valor)

45%

Desembolsos e Garantias
Desembolsos

$2,685

Garantias

$477

Carteira de ativos de desenvolvimento
Carteira de ativos

$7,640

Carteira de ativos para os países do Grupo C e D (com base no valor)

43%

Mobilização básica
Mobilização central

$1,053

Obrigações normalizadas

2

$3,028
0.3

Relação de mobilização central (vezes)
Serviços de aconselhamento
Percentagem de aprovações de financiamento para alterações climáticas
Mobilização de recursos de doadores para financiamento misto - clima e género

18%
$382

Percentagem de projetos com resultados de género1
Número de novos compromissos de clientes para serviços de aconselhamento

19%
49

1

Projetos que pontuam com “um pouco”, “sim” ou “excecional” no Resultado de Desenvolvimento e/ou no Indicador de
Género de Adicionalidade no DELTA. Exclui as aprovações e transações do programa de facilitação do financiamento do
comércio (TFFP) aprovadas sem a avaliação DELTA. 2 Os valores autorizados foram ajustados para refletir a metodologia
utilizada nos relatórios dos bancos multilaterais de desenvolvimento sobre mobilização.

Relatório Anual 2018

|3|

Relatório Anual 2018 BID Invest

Índice

Relatório Anual 2018

5

Carta de Transmissão

6

Carta do Gerente Geral

8

2018 Visão geral

10

Resultados do desenvolvimento

13

Projetos em destaque

18

Proposta de valor

34

Abordagem de sustentabilidade

38

Cultura da BID Invest

44

Impacto da comunicação

46

Conquistas e prémios

48

Operações em 2018

55

Governançã institucional

63

Resultados financeiros

69

Informações de contacto

|4|

Carta de Transmissão
Presidente da Assembleia de Governadores
Corporação Interamericana de Investimentos
(BID Invest)
Washington, D.C.

Luis Alberto Moreno
Presidente
da Diretoria Executiva

Sr. Presidente:
De acordo com as disposições do Convênio Constitutivo da que
Institui a Corporação Interamericana de Investimentos, tenho
a satisfação de apresentar o seu Relatório Anual de 2018, juntamente com as declarações financeiras auditadas, incluindo
o balanço financeiro em 31 de dezembro de 2018 e 2017, e as
correspondentes declarações financeiras relativas aos exercícios
concluídos nessas datas.
Este relatório contém um resumo das principais realizações da
Corporação, cuja marca é o BID Invest, e datos mais destacados
à medida que a Corporação entra no terceiro ano de seu novo
mandato.
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
BID Invest

A etapa de três anos é um momento decisivo para qualquer
nova organização. É um marco quando se pode refletir sobre
uma estratégia implementada, um modelo de negócio testado e
serviços prestados aos clientes. O final de 2018 é o nosso momento de o fazer.
O BID Invest está a crescer, ao mesmo tempo que assegura a
sustentabilidade financeira e o impacto no desenvolvimento,
a longo prazo, na América Latina e no Caribe. Em 2018, o BID
Invest financiou mais projetos e mobilizou mais parceiros para
o desenvolvimento do setor privado do que nunca. Os desembolsos cresceram para 3,2 biliões de USD, fechamentos para 3,5
biliões de USD e aprovações para 4,0 biliões de USD. Na nossa
conta bancária, os ativos do BID Invest aumentaram 1,8 biliões
de USD, representando um crescimento de 75% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
A nossa sustentabilidade financeira recebeu a atenção da S e P
quando a agência de classificação aumentou a nossa perspetiva
de Estável para Positiva, após a atualização da classificação da
Moody’s em 2017. Uma emissão global de obrigações de 2018
foi excedida na menor margem registada para um banco multilateral de desenvolvimento com classificação de AAA.
Para garantir o nosso crescimento prudente, finalizamos a
implementação da nossa estrutura abrangente de gestão de
riscos. A gestão de riscos engloba os riscos financeiros, operacionais, de crédito, de mercado, ambientais, sociais e de governação corporativa, e lançamos ferramentas de planeamento
financeiro para a gestão responsável de ativos. Questões não
financeiras e envolvimento de investidores recebem mais apoio
à medida que continuamos a financiar projetos complexos de
infraestrutura.
A diversificação em mais setores, produtos e países fortaleceu
ainda mais a nossa posição no mercado. Sendo mais ousado em
infraestrutura e apoiando mais empresas na região, o BID Invest
aprofundou-se no setor real. A criação focada em negócios de
transporte, água, saneamento, infraestrutura social e tecnologia.
Aprovamos a nossa primeira plataforma de fintech, de e-commerce e projeto de educação em 2018.
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Na nossa missão para melhor atender às necessidades em evolução dos nossos clientes, aumentámos a nossa oferta de produtos. O total de garantias de crédito, investimentos em ações,
títulos sustentáveis e instrumentos em moeda local permitiram-nos fazer o nosso trabalho de forma com mais impacto. Adicionamos, ainda, novos países ao nosso balanço, o que originou
os primeiros contratos em Trinidad e Tobago, Suriname e Belize.
Estes destacam o nosso compromisso de fazer mais em países
pequenos e insulares.
Expandir a nossa presença no campo melhora a nossa capacidade de servir os nossos clientes. Expandimos a nossa presença
de campo para 25 países da região (acima de 15 em 2016),
o que representa 24% da força de trabalho total (em comparação a 14% em 2016). Um componente essencial do plano de
presença no campo foi a criação dos nossos quatro hubs para
descentralizar a nossa capacidade de processamento para a
região. Três dos quatro hubs estão totalmente operacionais
(Bogotá, Buenos Aires e Panamá) e têm-se mostrado eficazes.
O quarto hub em Kingston, Jamaica, está em processo de
implementação.
Como sempre, o desenvolvimento está no centro de tudo que
fazemos. A nossa classificação de eficácia de desenvolvimento,
conhecida como média DELTA, excedeu a nossa meta e alcançou um valor de 8,3, um aumento em relação à média de 7,6 de
2016. Continuamos a alinhar todas as transações que fazemos
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e os
nossos clientes e investidores estão cada vez mais a juntar-se a
nós nesse esforço.
No final de 2018, o BID Invest tinha recebido um total de 13
prémios do mercado externo, incluindo o Banco Multilateral
de Desenvolvimento do Ano. O reconhecimento dum mercado
desta dimensão sugere que estamos no caminho certo. Quando olhamos para o futuro, temos mais a fazer para satisfazer
as necessidades dos nossos clientes e o desenvolvimento da
região. Continuamos empenhados com os serviços a prestar ao
cliente, a excelência operacional e a nossa projeção em termos
de desenvolvimento, e continuaremos a melhorar e a crescer até
que o nosso impacto seja exponencial.
Atenciosamente,

James P. Scriven
Gerente Geral
BID Invest
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Três anos
de conquistas
No seu terceiro ano de operações, o BID Invest expandiu significativamente a sua presença no mercado e está agora bem
posicionado para aproveitar ao máximo a participação do
Grupo BID a promover o desenvolvimento na América Latina
e no Caribe através do setor privado. O BID Invest ganhou 13
prémios de prestígio em 2018. Além disso, foi nomeado o Banco
Multilateral de Desenvolvimento do Ano de 2018 pela LatinFinance. Esta importante conquista valida a decisão dos nossos Governadores no sentido de consolidar as atividades sem
garantia soberana do Grupo BID no BID Invest para maximizar
o nosso impacto sobre o desenvolvimento, prestar um serviço
ao cliente mais eficiente, melhorar as sinergias com os setores
público e privado trabalhando em conjunto de forma estratégica, alavancando mais capital e apoio para financiar um maior
número de projetos na região.
Com o foco centrado no cliente requer inovação para ultrapassar os limites em termos de produtos oferecidos, a profundidade de seu compromisso com os segmentos da indústria, o
alcance do cliente e a pegada geográfica. Como sinal de que
o BID Invest passou de trabalhar em grande parte com uma
abordagem de produto único e moeda única, predominante no
período pré-fusão, o número de transações complexas (como
mercado de capitais, mobilização, garantias, ações ou componentes “mezzanine”, entre outros) aumentou de 46% em 2016
para 69% em 2018, enquanto as operações em moeda local
cresceram de 14% para 40% no mesmo período.
Esforços para ensaiar projetos que ajudem na resolução de
desafios de desenvolvimento já começaram a dar resultados
positivos. Os exemplos incluem a primeira garantia de crédito
total obrigacionista de uma infraestrutura, os primeiros projetos
aprovados utilizando os instrumentos do Fundo Investimento
em Direitos Creditórios do Brasil (FIDC), o primeiro financiamento de importação aprovado com uma apólice de seguro
de crédito acordada, o primeiro investimento de capital numa
fin-tech impulsionada por uma componente de género e o primeiro fundo de investimento de género para a América Latina e
o Caribe, entre outros.
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Resultados do
desenvolvimento

RESULTADOS DO
DESENVOLVIMENTO

O BID Invest alcançou um histórico em 2018 com a conclusão da sua Estrutura de gestão de impacto, o que posiciona
o Grupo BID na vanguarda dos investidores de impacto e dos
bancos multilaterais de desenvolvimento que trabalham com
o setor privado. Esta estrutura abrangente inclui várias ferramentas para apoiar o processo de investimento do início ao fim.
Isso ajuda a orientar a seleção de investimentos, adiciona valor
aos clientes, faz a gestão do desempenho da carteira e garante
a aprendizagem contínua. Para mais informações, consulte a
Panorama geral da eficácia do desenvolvimento de 2018.
No centro da sua Estrutura de gestão de impacto está a Carteira
2.0, uma abordagem inovadora à carteira que consiste em duas
ferramentas principais que ajudam ao BID a investir na quantificação e gestão de seu impacto no desenvolvimento e na sustentabilidade financeira de forma padronizada.
A combinação dessas ferramentas permite que o BID Invest
tenha uma visão abrangente do impacto esperado sobre o desenvolvimento e a contribuição financeira ao nível da carteira,
fornecendo à administração dados significativos em tempo real
para ajudar no processo de tomada de decisões estratégicas.
Com relação à pontuação de aprovação do DELTA (Ferramenta
de avaliação, acompanhamento e aprendizagem de eficácia de
desenvolvimento), que vai de um mínimo de cinco a um máxi-
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mo de 10, a média de 2018 foi de 8,3, em comparação com uma
média de 8,1 em 2017. Por setor, a pontuação média foi de 8,6
para infraestrutura e energia, 8,2 para instituições financeiras e
8,1 para corporações. Também em 2018, surgiu um quadro claro
do alinhamento da carteira do BID Invest com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Cada um dos projetos aprovados entre 2016 e 2018 foi associado a pelo menos
um ODS.
Por fim, concluindo o ciclo de aprendizagem, em 2018, o BID
Invest lançou a plataforma DEA (Análise da eficácia no desenvolvimento), um acesso único às lições aprendidas para ajudar
a orientar o design do projeto. Essa ferramenta mostra quais os
projetos que foram bem-sucedidos e quais não cumpriram as
suas metas. Também inclui classificações de desempenho do
projeto e lições para operações futuras.
Até ao momento, a plataforma gerou mais de 440 lições
aprendidas em quase 300 projetos concluídos em 23 países e
11 setores. A DEA também inclui ligações para produtos de conhecimento, como avaliações de impacto e relatórios setoriais.

Relatório Anual 2018

| 12 |

Projetos em destaque

PIRAPORA

Brasil
(Energia renovável)

Os países da América Latina e o Caribe estão a dar avanços na
implementação dos Objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e do Acordo de Paris sobre alterações
climáticas. O BID Invest está a ajudar o Brasil a atingir algumas
dessas metas, aumentando a sua capacidade de gerar energia
limpa.
O BID Invest disponibilizou uma garantia total do empréstimo
de 315 milhões de reais (85 milhões de USD) para apoiar um
projeto de energia solar em Pirapora, no estado de Minas Gerais.
A garantia financiou a emissão de obrigações de longo prazo
para infraestruturas no mercado local, substituindo uma parcela
de financiamento temporário a curto prazo, incluindo um empréstimo intercalar financiado pelo BID Invest para a construção
de uma segunda fase do complexo de energias renováveis de
Pirapora.
A estrutura financeira proporciona flexibilidade financeira e o
prazo necessário para tornar o projeto viável e lucrativo, dado o
financiamento limitado disponível em moeda local com condições semelhantes. O termo financeiro da operação ocorreu nas
semanas que antecederam as eleições presidenciais no Brasil,
durante um período de significativa volatilidade no mercado.
No entanto, a emissão foi excedida em mais de 200% e foram
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alcançados níveis nunca antes vistos nas taxas de juros sobre a
emissão de obrigações comparáveis.
O projeto também apoia o esforço do Brasil para diversificar a
sua matriz energética, reduzindo a sua dependência da geração de energia hidroelétrica variável, fornecendo aproximadamente 357.000 MWh de energia solar fotovoltaica limpa no
primeiro ano de operação do projeto.
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TTMF

Trinidad e Tobago
(Habitação)

O acesso aos sistemas financeiros e o desenvolvimento dos
mercados imobiliários têm profundas consequências na qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, em Trinidad e Tobago,
o setor imobiliário foi afetado nos últimos anos pela escassez
de terras para o desenvolvimento habitacional, altos preços e
financiamento limitado para famílias de baixos rendimentos.
Para melhorar o acesso a hipotecas para pessoas de baixos e
médios rendimentos em Trinidad e Tobago, o BID Invest emitiu
uma garantia de empréstimo parcial de 120 milhões de USD,
equivalente a 17,6 milhões de USD, para apoiar a emissão de
uma hipoteca de 400 milhões de USD, o equivalente a um total
de 58,9 milhões de USD. O prazo da garantia foi de cinco anos
e, devido às características da garantia do BID Invest, a emissão
foi excedida. Este é o primeiro projeto do BID Invest que contribui para o desenvolvimento do mercado de capitais em pequenas nações insulares e para o desenvolvimento do mercado
imobiliário.
Os recursos da emissão permitirão que a TTMF aumente o
número de hipotecas oferecidas e continue a oferecer produtos
financeiros direcionados às necessidades específicas das populações mais vulneráveis.
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MILLICOM

Regional
(Telecomunicações)

A banda larga tem sido chamada de infraestrutura indispensável do século, assim como as redes elétricas e as ferrovias
foram nos primeiros séculos. Nos últimos anos, a América
Latina e o Caribe avançaram em termos de conetividade, mas
ainda existem lacunas entre países e dentro deles. Para ajudar a
acabar com essas diferenças, o BID Invest está empenhado em
apoiar o desenvolvimento das telecomunicações na região.
Em 2018, um exemplo desse esforço foi o financiamento a longo
prazo, em moeda local, à Millicom, uma empresa de telecomunicações presente em vários países da América Latina. Isto
envolveu uma colocação de dívida privada, segundo a qual o
BID Invest subscreveu, no total, uma garantia de 144 biliões de
pesos colombianos (aproximadamente 50 milhões de USD) emitida pela Millicom.
A empresa utilizará os fundos para modernizar e expandir as
suas redes 3G e 4G na Bolívia, Colômbia, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicarágua e Paraguai.
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Proposta de valor
Inovações por setor

TELECOMUNICAÇÕES,
MEIOS DE
COMUNICAÇÃO E
TECNOLOGIA

TELECOMUNICAÇÕES,
MEIOS DE
COMUNICAÇÃO E
TECNOLOGIA

A tecnologia digital facilita a vida, capacita os consumidores e
conecta os cidadãos e os seus governos. No entanto, a revolução digital não explodiu com a mesma intensidade na América
Latina e no Caribe. A conetividade varia de país para país e os
diferentes setores da sociedade. A região precisa de um acesso
universal e amplo à banda larga para a era digital começar a dar
frutos. A região fez alguns progressos, mas ainda tem desafios
significativos.
O BID Invest faz investimentos em infraestrutura, serviços e aplicações digitais de telecomunicações que melhoram a inclusão, a
produtividade e o crescimento. Concentramos os nossos esforços nas quatro áreas prioritárias seguintes, pelo seu impacto na
redução das desigualdades na região:
1. Banda Larga: pelo seu impacto no crescimento
económico, produtividade e como facilitador da
educação financeira e inclusão na saúde.
2. Ecossistema de telecomunicações móveis, incluindo a
democratização do acesso a dispositivos a preços
acessíveis.
3. Eficiência da infraestrutura de telecomunicações.
4. Modelos comerciais baseados nas novas tecnologias
(tecnologia financeira mobilidade partilhada, etc.)
Em 2018, o BID Invest aprovou 14 transações neste setor em
comparação com as três aprovações de 2017. Este resultado foi
possível graças a uma proposta de valor diversificada e adaptada às necessidades dos nossos clientes. Estas incluíam as
seguintes soluções:
• Investimento de capital
• Empréstimos convertíveis
• Financiamento “Mezzanine”
• Financiamento da cadeia de fornecimento
• Emissão de dívida no mercado de ações
• Financiamento de projetos
Tais investimentos foram feitos com os patrocinadores mais
sofisticados do setor: Facebook, Millicom, Cabify, Mercado Libre
e Telefónica, entre outros, que contribuíram para tornar o BID
Invest um parceiro de eleição no setor das telecomunicações e
tecnologia na região.
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PROJETOS EM
DESTAQUE

MERCADO LIBRE
As micro, pequenas e médias empresas (MPME) impulsionam o
desenvolvimento económico e as oportunidades de emprego
na região. No entanto, o acesso ao financiamento ainda é limitado. Com o objetivo de apoiar uma maior inclusão financeira
deste segmento no Brasil, o BID Invest assinou todas as dívidas
privilegiadas pela primeira vez pelo Mercado Crédito Merchant
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC MELI) de
Mercado Libre. O valor total da subscrição foi de 50 milhões de
USD em moeda local (real brasileiro).
MONI
O BID Invest fez o seu primeiro investimento numa empresa de
tecnologia financeira com a MONI para expandir a sua carteira de crédito. O investimento de 5 milhões de USD permitirá à
MONI, que atue nos setores carenciados do México e da Argentina, expanda a sua oferta de produtos de forma a ajudar a
desenvolver o mercado de crédito. Essa operação complementa
as iniciativas que estão a ser realizadas pelo Grupo BID para
consolidar serviços financeiros mais inclusivos na região.
Na Argentina, a MONI disponibilizou mais de 500 mil empréstimos, e os seus produtos incluem créditos de até seis meses e
serviços de pagamento e compras através da sua plataforma
digital.
CABIFY
Esta é a primeira vez que o BID Invest apoia modelos inovadores de negócios digitais, que estão a afetar o setor da mobilidade urbana. O empréstimo de 70 milhões de USD permitirá
à Cabify crescer na região e inclui a mobilização de fundos da
Blue Like an Orange Sustainable Capital.
O financiamento ajudará a aumentar os serviços oferecidos aos
consumidores e empresas, otimizará a qualidade dos serviços
e promoverá a inovação, incluindo o desenvolvimento de uma
plataforma de pagamento digital. Além disso, o financiamento
apoiará um plano para melhorar as condições de trabalho dos
motoristas, aumentar a sua inclusão financeira e ajudar na sua
conquista de benefícios sociais.
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TRANSPORTES
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TRANSPORTES
A região precisa de modernizar os seus sistemas de transporte
para incentivar o crescimento económico. Segundo as estimativas do BID, os investimentos em infraestrutura precisarão de
duplicar nos próximos 30 anos para crescer, em média, de 2,4%
para 5,0%. O desenvolvimento da infraestrutura de transporte
depende em grande parte do setor público; No entanto, as limitações fiscais, as economias de escala e a necessidade de inovar
tornam os governos cada vez mais insaciáveis na concretização
de parcerias com o setor privado.
Temos ampla experiência em financiar a expansão da infraestrutura de transporte na região. Apoiamos a construção e
atualização de infraestrutura em áreas como portos, autoestradas, metros e ferrovias. A nossa experiência técnica e recursos
financeiros garantem que os nossos projetos sejam sustentáveis
e tenham um impacto positivo no desenvolvimento da região.
Os projetos que financiamos são geralmente realizados através
de parcerias público-privadas (PPP), onde as empresas privadas
assumem os custos iniciais e partilham os riscos, bem como os
potenciais lucros futuros. O Grupo BID trabalha para que as PPP
sejam eficientes, baseadas numa estrutura reguladora sólida, um
claro processo de licitação e uma estrutura robusta de financiamento. Não nos preocupamos apenas com a viabilidade financeira de cada projeto, mas também com o seu impacto social e
económico a longo prazo. Consideramos os aspetos ambientais
e sociais, além de género, mudanças climáticas e a governança
empresarial.

PROJETOS EM
DESTAQUE

TERMINAL DE CONTENTORES DE ITAPOÁ (BRASIL)
O projeto consiste na expansão da capacidade das docas e
da área de contentores no Terminal de Contentores de Itapoá,
localizado em Santa Catarina, Brasil. A infraestrutura portuária existente em Itapoá tem operado acima da sua capacidade
nos últimos dois anos, por isso a sua expansão permitirá que se
ajuste às condições atuais do mercado e atenda a região com
maior eficiência.
O financiamento do BID Invest alcança os 150 milhões de reais
(150.000.000 de BRL).
TERMINAL PUERTO POSORJA (EQUADOR)
O BID Invest aprovou um pacote de financiamento para a construção, operação e manutenção da primeira fase do Porto de
Posorja, no Equador.
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O novo terminal, que durante a primeira fase terá uma capacidade média de 750,000 TEU, compensará as limitações de
expansão de carga de Guayaquil, o principal porto do Equador.
A localização de Posorja, que tem um acesso mais próximo ao
mar, reduzirá o tempo médio de trânsito e terá um calado mais
profundo (16,5 metros). Quando o novo porto estiver concluído, ele acomodará navios de até 15.000 TEU. A atividade desta
nova infraestrutura criará mais de 480 empregos permanentes.
O pacote de financiamento do BID Invest está dividido em 147
milhões de USD de empréstimo e a mobilização de recursos
de outros investidores por 230 milhões de USD, dos quais 50
milhões de USD vêm do Fundo de Co-financiamento da China para a América Latina e o Caribe. O BID Invest oferece um
financiamento, a longo prazo, de 15 anos, que não está disponível no Equador e é necessário para garantir a sustentabilidade
financeira do projeto.
CONETIVIDADE RODOVIÁRIA - RUTA DEL CACAO S.A.S
(COLÔMBIA)
O projeto tem um custo aproximado de 1,7 biliões de pesos
colombianos e faz parte da segunda vaga do programa 4G,
concedido pela Agência Nacional de Infraestrutura (ANI) da Colômbia, para melhorar a conetividade rodoviária no país através
de parcerias público-privadas. Esta concessão rodoviária será
implementada num período de 25 a 29 anos, tem uma extensão
de 190,3 quilómetros e inclui a construção de 16 pontes, dois
viadutos, cinco portagens e dois túneis.
A participação do BID Invest tem sido essencial para ultimar
o financiamento, dadas as limitações do mercado dos bancos
comerciais locais, a dimensão do investimento e a concentração
da carteira no setor de concessões rodoviárias. O BID Invest
trabalhou em conjunto com o Financiador do Desenvolvimento Nacional no incremento de uma linha de financiamento em
moeda local, que permite a disponibilização de pesos colombianos para projetos de infraestruturas.
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INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
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INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS

Na América Latina e no Caribe, os mercados de capital estão
em crescimento, mas ainda são magros e pouco desenvolvidos.
As taxas de juros são altas e o financiamento é escasso. Isto não
só impede o crescimento económico, mas também compromete negativamente as micro, pequenas e médias empresas, bem
como o comércio, as iniciativas ambientais e a habitação económica e serviços a preços acessíveis.
O BID Invest financia projetos nesse setor para ajudar a cortar
nos custos, aumentar a eficiência, oferecer novos serviços e
alcançar segmentos sem supervisão, muitas vezes utilizando
tecnologias inovadoras. Fá-lo em associação com bancos, instituições financeiras especializadas, como cooperativas, empresas
de leasing financeiro e de faturação, e instituições microfinanceiras. Assim, também atendemos aos aspetos ambientais e
sociais, igualdade de género, mudanças climáticas e governança
corporativa.
Em 2018, a Equipa de Instituições Financeiras obteve aprovação
para 31 transações, totalizando 948 milhões de USD, dos quais
57% para projetos de países mais pequenos e menos desenvolvidos, conhecidos como países do Grupo C e D.
Os projetos destinaram-se basicamente a financiar iniciativas
que afetam as MPME (77%), Género (28%) e Clima (10%). Mobilizamos 170 milhões de USD em seis transações. Além disso,
também aprovámos nove novas linhas do TFFP, totalizando 91
milhões de USD, e contribuímos para os desembolsos do TFFP
que alcançaram pouco mais de 1 bilião de USD.
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OPERAÇÕES EM
DESTAQUE

BANCO G&T CONTINENTAL (GUATEMALA)
Um empréstimo subordinado de 75 milhões de USD ao Banco G&T Continental ajudará a aumentar o financiamento para
pequenas e médias empresas. O BID Invest também apoiará o
Banco da Guatemala com serviços de consultoria, acompanhando-o no desenvolvimento de uma proposta de valor abrangente
para PME lideradas por mulheres. Também apoiará práticas de
inclusão e igualdade de género na gestão de talentos da G&T
Continental.
BICE (ARGENTINA)
O BID Invest assinou um contrato com o BICE, Banco de Investimentos e Comércio Exterior da Argentina, para emissão de obrigações no valor de 30 milhões de USD. Além de ser o primeiro
acordo argentino a qualificar-se como vínculo sustentável,
ajudará a contribuir para o cumprimento do maior número de
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na América Latina
e no Caribe. Essas metas incluem: Erradicar a pobreza (ODS 1),
Igualdade de género (ODS 5), Energia acessível e limpia (ODS
7), Trabalho digno e crescimento económico (ODS 8), Indústria,
inovação e infraestrutura (ODS 9), Reduzir as desigualdades
(SDG10) e Combate às alterações climáticas (ODS 13).
BANCO PICHINCHA (PERU)
O BID Invest estruturou e subscreveu a emissão de obrigações
subordinadas de 13 milhões de USD pelo Banco Pichincha. É
a primeira garantia social no Peru e a primeira de um banco
comercial na América Latina. As obrigações, com o objetivo de
fortalecer a capacitação das mulheres através de microcréditos
e financiar o capital em circulação e melhorias habitacionais,
contribuirá para os seguintes ODS: Erradicar a pobreza (ODS 1),
Igualdade de género (ODS 5), Trabalho e crescimento económico (ODS 8) Indústria, inovação e infraestrutura (ODS 9), Reduzir
as desigualdades (ODS 10) e Cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11).
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SERVIÇOS
DE ASSESSORIA
E FINANCIAMENTO
COMBINADO
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SERVIÇOS DE
ASSESSORIA E
FINANCIAMENTO
COMBINADO

Em 2018, a equipa de Serviços de Assoria e Financiamento
Combinado entregou o seu maior e mais completo programa
operacional até à data, com 48 novos compromissos para serviços de aconselhamento com clientes (32 sobre o clima, 14 sobre género e 2 em PPP). Os serviços de aconselhamento ajudaram o BID Invest a superar a sua meta de género, com 19% das
operações aprovadas incluindo uma componente de género.
A equipa também ajudou a expandir e diversificar o financiamento climático do BID Invest, que incluiu desde uma abordagem tradicional no setor de energia até novos setores e localizações geográficas, particularmente em países mais pequenos.
Em 2018, investimos recursos de financiamento combinados
em cinco projetos com um índice de mobilização de 1x9 e um
DELTA médio de 9,0. Além do nosso trabalho no fortalecimento
da proposta de valor não financeiro do BID Invest, fizemos um
esforço significativo para desenvolver um importante programa
de conhecimento e influência e atingimos objetivos fundamentais de captação de recursos e parcerias.

OUTROS
DESTAQUES

O BID Invest foi um parceiro estratégico para o W20, influenciando as resoluções do G20 que promovem a agenda da igualdade de género.
O BID Invest foi credenciado no Green Climate Fund (Fundo
Verde para o Clima) e obteve fundos para atividades no âmbito
do património natural.
O BID Invest estabeleceu uma parceria com o Banco de Desenvolvimento do Caribe para apoiar as PPP e obteve fundos do
Acelerador NDC e de Espanha para desenvolver as suas
atividades.
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MOBILIZAÇÃO DE
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MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS

O BID Invest tem um mandato dos seus países membros para
mobilizar recursos de outras fontes para maximizar o financiamento ao desenvolvimento.
. Para cumprir este mandato, nós:
• Combinamos soluções financeiras tradicionais e
inovadoras, o que aumenta a mobilização de capital com
serviços de consultoria e análise.
• Aproveitamos os nossos recursos para aumentar o
impacto.
• Acedemos a novas bolsas de liquidez para acabar com
os buracos financeiros.
• Desenvolvemos novos produtos e plataformas para atrair
novos investidores para a região e para os nossos
clientes.

EXPERIÊNCIA
INSTITUCIONAL

A nossa experiência consiste em reunir projetos com o maior
impacto no desenvolvimento, com os investidores adequados
para se adaptarem a diferentes horizontes temporais, prioridades setoriais, apetência pelo risco e expectativas de desempenho.
Fazemos parceria com uma gama de intervenientes do
mercado:
• Bancos comerciais internacionais
• Bancos comerciais regionais
• Investidores Institucionais
• Investidores de impacto social
• Fundos de capital soberano
• Seguradoras
• Outras instituições de desenvolvimento
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RESULTADOS
2018

Em 2018, o BID Invest mobilizou 1,1 bilião de USD de investidores. Cerca de metade disso era relativo a projetos de infraestrutura (568 milhões de USD). Do montante restante, 330 milhões
de USD foram relacionados com projetos de instituições financeiras, incluindo TFFP, e 155 milhões de USD a transações empresariais, incluindo financiamento da cadeia de fornecimento.
Mobilização central (Milhões de USD)
Resultado
Corporativo

157,7

Instituições Financeiras

168,8

Infraestrutura e Energia

567,8

TFFP

162,0

Realizámos 31 projetos de mobilização de recursos em 2018, em
comparação com 29 em 2017.
Em 2018, pela primeira vez, o BID Invest usou coberturas de seguradoras para distribuir o risco com terceiros. Também utilizamos uma venda da carteira no mercado secundário para ajudar
a gerir eficazmente a gestão futura de limites (venda da YPF
Manantiales ao Banco Santander).
Através da garantia B dos projetos El Naranjal e Del Litoral, o
BID Invest atraiu a participação da BlackRock, a maior gestora
de ativos do mundo, e da Allianz, segunda maior seguradora do
mundo. Além disso, o BID Invest executou a sua primeira apólice
de seguro de crédito com a XL Caitlin, uma companhia de seguros que comprou a AXA.
Finalmente, em 2018, o BID Invest executou o acordo de quadro
com o fundo privado da Blue Like a Orange para cofinanciar a
dívida “mezzanine”. Em dezembro de 2018, fechamos as duas
primeiras transações, com Cabify e Produbanco (dívida subordinada).
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OBRIGAÇÕES B:
ESTRUTURA
FINANCEIRA PARA
O DESENVOLVIMENTO

A Obrigação A / B, desenvolvida pelo Grupo BID, é um produto concebido para atrair a participação de investidores institucionais em projetos complexos de infraestrutura por meio da
securitização de dívidas e da colocação de títulos em mercados privados.
O BID Invest pode desenvolver mercados de capital verde mobilizando fundos de investidores institucionais em infraestrutura
e ativos de energia renovável na América Latina e no Caribe,
com estruturas e métodos de distribuição inovadores.
A primeira estrutura financeira desse tipo realizada pelo Grupo
BID foi a central hidroelétrica Reventazón, na Costa Rica, em
2013, uma estrutura que reproduzimos em 2017 no projeto eólico Campo Palomas, no Uruguai.
Em janeiro de 2018, a segunda Obrigação B verde no setor de
energia surgiu quando a dívida da central solar fotovoltaica de
La Jacinta foi refinanciada com uma Obrigação B de 61,6 milhões de USD, que recebeu uma certificação de títulos verdes da
DNV-GL e uma classificação internacional Baa3 da Moody’s.
Recentemente, expandimos essa estrutura com outro título no
mercado que inclui uma Obrigação B subordinada inovadora no
setor de energia renovável no Uruguai: El Naranjal e Del Litoral.
Esta transação é a primeira estrutura dual de Obrigação-A/B
a ser fechada no Grupo BID com uma Obrigação de categoria
de investimento e uma Obrigação BB Mezzanine, que mobiliza
instituições como Allianz GE e BlackRock.
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Abordagem
de Sustentabilidade

ABORDAGEM DE
SUSTENTABILIDADE
No BID Invest queremos que a sustentabilidade esteja presente
em todo o nosso trabalho, tanto dentro de nossa organização
como nos projetos de nossos clientes. Em 2018, continuamos a
agregar valor em termos de sustentabilidade para o setor privado na América Latina e no Caribe com inovação e formação,
nos campos ambiental, social e de governação, porque investir
em sustentabilidade é uma decisão inteligente para os negócios, pois gera melhor desempenho económico.

Semana da sustentabilidade
O BID Invest adotou a Semana da Sustentabilidade como o seu
principal evento em 2018. Este evento é uma plataforma para o
BID Invest mostrar áreas de inovação e liderança em sustentabilidade. Embora tradicionalmente o evento se concentrasse em
instituições financeiras e governança empresarial, a nova abordagem dava igual atenção às instituições financeiras, à infraestrutura e à indústria agrícola.
O nosso Simpósio de governança corporativa ampliou a sua
ênfase para incluir os desafios de governança empresarial mais
urgentes e complexos para as empresas da região, ao mesmo
tempo em que aborda os desafios relevantes que são importantes para as empresas familiares.
A Semana de Sustentabilidade alcançou um recorde de público, com 273 participantes nos Seminários de gestão ambiental
e social na primeira metade da semana, e 150 participantes no
Simpósio de governança empresarial durante o segundo semestre. Um total de 423 participantes de 235 empresas foi representado, incluindo clientes existentes e potenciais.

Fortalecimento das normas voluntárias
no setor financeiro
Os esforços do BID Invest para fortalecer a gestão ambiental
e social no setor financeiro do Paraguai foram recompensados
este ano. O que começou em 2013 com vários bancos clientes
para estabelecer uma mesa redonda sobre finanças sustentáveis
ao lado da FMO, terminou em 2018 com 14 bancos participantes que cobrem mais de 90% do mercado do setor privado. Os
padrões que ajudamos a estabelecer através dos nossos três
bancos clientes foram amplamente adotados pelo setor.
Até ao final de 2018, o Banco Central do Paraguai deu um passo em frente com a adoção de uma nota de orientação sobre
gestão ambiental e social para o setor financeiro. Isso transformou o que tinha começado como uma iniciativa voluntária num
padrão do setor, colocando o Paraguai entre um grupo seleto
de países que estabeleceram uma estratégia para regular e
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incentivar o financiamento sustentável a nível nacional. O BID
Invest continuará a trabalhar com o Paraguai e está a explorar
iniciativas para em outras partes da região.

Melhorar a gestão de risco da
governança empresarial
A nossa metodologia de avaliação de governança corporativa
foi melhorada para combinar o foco com base no risco com a
eficiência e a possibilidade de uma abordagem personalizada.
O processo de avaliação permite que a equipa do BID Invest
determine se um cliente em potencial atende aos limites esperados, identifica desafios específicos de governança corporativa e estabelece melhorias que o BID Invest recomendaria. A
nova metodologia, que inclui questionários baseados na web
e ferramentas para diferentes tipos de clientes, foi totalmente
incorporada no nosso processo de investimento, com formação
de pessoal e orientação de implementação.

Promoção do desenvolvimento da
governança empresarial e efeito
demonstrativo
O BID Invest aprovou uma governança corporativa e um Programa de serviços de assessoria especificamente para promover práticas de governança empresarial na América Latina e
no Caribe, com o objetivo de fortalecer o clima de negócios ao
promover valores éticos, aumentar a transparência, aumentar
a confiança e promover a responsabilidade social corporativa. O programa defende que as empresas que implementam
boas práticas de governança tenham padrões mais elevados
de independência e profissionalismo do conselho, juntamente
com melhores processos e controles de tomada de decisão, o
que as torna mais bem equipadas para lidar com um ambiente
de negócios cada vez mais complexo. O programa inclui apoio
direto à governança corporativa para empresas do setor privado e iniciativas de capacitação, além de ações especificamente
focadas em países pequenos e insulares (S&I).

Estratégia Global
Em 2018, a BID Invest assumiu o importante papel de presidente
do grupo de trabalho que administra o Quadro de Desenvolvimento de Governança Corporativa, uma iniciativa global que
fornece uma abordagem comum sobre como lidar com riscos e
oportunidades na governança das empresas. O quadro foi assinado por 35 instituições de financiamento do desenvolvimento
no mundo.
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Cultura BID Invest

INVESTIR NUMA
NOVA CULTURA
Em tempos de crescimento exponencial, a BID Invest é uma
organização focalizada no cliente que está constantemente a
inovar e a confiar em parcerias estratégicas para expandir o seu
impacto no desenvolvimento da América Latina e do Caribe.
As pessoas do BID Invest são apaixonadas pela nossa missão e
responsáveis pelos nossos resultados e excelência operacional.
Somos uma organização multilateral que está a crescer e a evoluir continuamente, e a nossa cultura também.

CONSOLIDAMOS
A NOSSA NOVA
MARCA
COMERCIAL

2018 foi um ano decisivo para consolidar a nossa nova marca,
que é cada vez mais reconhecida em toda a região. A nossa
marca reflete a nossa flexibilidade e agilidade para melhor
atender os nossos clientes.
Temos grandes esperanças para o futuro: estamos preparados
para enfrentar os desafios atuais, atender a novos setores, oferecer soluções financeiras inovadoras e expandir a nossa presença nos 26 países da região em que o Grupo BID opera.
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3.
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1.
Centrado
no cliente
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Presença regional
Em 2017, estabelecemos um plano de presença regional para estar mais próximos dos nossos clientes, entender melhor os mercados locais e melhorar a qualidade e a entrega dos nossos produtos.
O ano seguinte foi fundamental para a expansão do BID Invest: atualmente, 24% dos nossos funcionários estão sediados na região, com um crescimento maior em países como Guatemala, Guiana,
Suriname, Belize e Trinidad e Tobago, onde não estávamos presentes anteriormente.
OO BID Invest está sediado em Washington, DC, o nosso centro de planeamento estratégico responsável por todas as decisões de alto nível e funções administrativas e financeiras.
Os nossos escritórios nos países operam como pontos de contacto com os clientes. Além disso, os
nossos centros regionais na Argentina, Colômbia, Panamá e Jamaica ajudam a gerar economias de
escala, alavancar as sinergias público-privadas do Grupo BID e aumentar a capacidade do BID Invest
de gerar novos negócios.
Também expandimos a nossa presença em 25 dos 26 países da região onde o Grupo BID opera,
aumentando em 15 países em 2016.

EUA

BAHAMAS
HAITI

MÉXICO
GUATEMALA
EL SALVADOR

BELIZE

REPÚBLICA DOMINICANA
JAMAICA

HONDURAS
NICARÁGUA

COSTA RICA

BARBADOS

PANAMÁ
VENEZUELA

TRINIDAD E TOBAGO
GUIANA
SURINAME

COLÔMBIA
EQUADOR

Washington D.C.

PERU

Centro de planejamento estratégico voltado
para todas as funções administrativas e
financeiras, onde são tomadas as decisões
de alto nível.

Escritórios nos países

Principal ponto de contato com os clientes.

BOLÍVIA

BRASIL
PARAGUAI
CHILE
ARGENTINA

URUGUAI

Centros regionais

Geram economias de escala, alavancam as
sinergias público-privadas do Grupo BID e
aumentam a capacidade do BID Invest para
gerar novos negócios.
*A ser inaugurado
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100% comprometido com a igualdade de género
No BID Invest, acreditamos que a igualdade de género é fundamental para que as sociedades e os mercados prosperem, que
as comunidades floresçam e que as pessoas alcancem o seu
pleno potencial.
Em 2017, recebemos o nível ‘Avaliação’ da Certificação EDGE,
juntando-se ao BID e outros bancos multilaterais de desenvolvimento que promovem ativamente a igualdade de género no
local de trabalho. Essa conquista reflete o forte compromisso do
BID com o equilíbrio de género, que se reflete especialmente na
participação de mulheres em posições de direção.
Além disso, em 2018, a campanha “100% comprometido com
a igualdade de gênero”, lançada ao nível do Grupo do BID,
procurou aumentar a inclusão e reduzir as diferenças de género
na América Latina e no Caribe. Através dessa campanha, partilhamos as histórias dos nossos clientes sobre como as práticas
de igualdade de género provaram ser negócios inteligentes e
melhores para o desenvolvimento.
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Investir em Talentos
As equipas são os alicerces de uma cultura robusta. Em
2018, continuamos a priorizar a contratação de pessoas
de elevada qualidade, diversificada e descentralizada. No
final de 2018, todas as funções de liderança do BID Invest
haviam sido cobertas. O nosso pessoal cresceu em linha
com as necessidades comerciais e, até ao final de 2018,
24% do nosso pessoal estava baseado na região.

Também em 2018 lançamos a segunda edição do programa Crea tu futuro (Cria o teu futuro). O programa atrai
jovens entusiasmados por contribuir para o desenvolvimento sustentável da região e enfrentar futuros desafios
para trabalhar conosco no BID Invest.
O programa dura 36 meses e permite que estes jovens
realizem dois períodos rotativos de aproximadamente 18
meses cada em Washington, D.C. e/ou em qualquer um
dos 26 escritórios da região.
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Inclusão começa conosco
O BID Invest está comprometido em ser um local de
trabalho acessível e sem barreiras para todos. Essa busca
está em linha com o mandato da Estratégia de Capital
Humano 2020 para melhorar a inclusão de grupos sub-representados no mercado laboral, incluindo funcionários do Grupo BID portadores de deficiência.
Em 2018, o BID Invest aderiu à iniciativa do BID Acessível
e contratou o nosso primeiro estagiário com deficiência,
que pesquisou as condições para a inclusão de pessoas
portadores de deficiência em vários países membros. Entregou as suas conclusões numa apresentação intitulada
“O mundo da deficiência: como isso nos impacta?” a um
grupo de líderes e colegas.
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(Da esquerda para a direita): Kathryn Kaufman, Diretora Geral da OPIC para Questões Globais da Mulher; Gema Sacristán,
Diretora de investimentos do BID Invest, e Susana Baibo, Presidente do W20, lançaram o Fondo Mujer na W20 Summit 2018.

COMUNICAÇÃO
DE ALTO IMPACTO
O BID Invest teve uma presença marcante nos meios de comunicação tradicionais e digitais, incluindo as suas redes sociais
e blogues corporativos. Isso foi fundamental para nos continuarmos a posicionar como o parceiro financeiro de eleição do
setor privado na América Latina e no Caribe.
O BID Invest totalizou mais de 1.200 menções e 69 entrevistas e
artigos de opinião nos meios de comunicação nacionais e internacionais (comparado a 700 menções e 29 entrevistas e artigos
de opinião em 2017). Além disso, a equipa de gestão e os chefes
de divisão do BID Invest receberam formação para aprimorar as
suas habilidades de entrevista.
Lançamos 15 campanhas digitais para promover eventos com
participação ou patrocínio do BID Invest e para disseminar um
número crescente de produtos de conhecimento.
Esses esforços resultaram em mais de 24.000 assinantes de
e-mail, o que representou um crescimento de 17% em relação a
2017. Os assinantes do blogue corporativo do BID Invest aumentaram 19%, alcançando os 4.577. Mais de 80 diretores e funcionários do BID Invest receberam formação na gestão da presença nas redes sociais, com foco no LinkedIn e no Twitter.
Por fim, o Relatório Anual do BID Invest 2017 foi lançado na
Reunião Anual de 2018 e promovido através de uma campanha
digital que resultou em mais de 1.000 inscritos.
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James P. Scriven, Gerente Geral do BID Invest e Taimur Ahmad, Gerente Geral e coproprietário da LatinFinance.

RECONHECIMENTO
DO NOSSO
TRABALHO
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A revista LatinFinance escolheu a BID Invest como a instituição
financeira multilateral do ano. Este prémio reconhece os nossos esforços nos últimos três anos para construir um modelo
de negócios de sucesso, focado nas necessidades dos nossos
clientes.
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PRÉMIOS
OPERACIONAIS
Em 2018, o BID Invest recebeu 13 reconhecimentos pelo seu
trabalho, destacando o seu compromisso com os negócios na
América Latina e no Caribe. O BID Invest financia empresas e
projetos sustentáveis para obter resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento económico, social e ambiental da
região.
Cliente

Aela

Meios de comunicação

PFI

Categoria

Negócio Renovável de Energia do Ano

Prémios

Prémios IFR 2018

Projeto

Aela

Meios de comunicação

IJ GLOBAL

Categoria

Negócio de Vento Terrestre da América Latina do Ano de 2018

Projeto

El Corti

Meios de comunicação

Obrigações e Empréstimos

Categoria

Contrato de Financiamento de Poder do Ano

Prémios

Ofertas do ano de 2018

Projeto

Campo Palomas

Meios de comunicação

Obrigações e Empréstimos

Categoria

Contrato de Financiamento de Projetos do Ano

Prémios

Ofertas do ano de 2018

Projeto

Pirapora

Meios de comunicação

IJ GLOBAL

Categoria

Acordo de Financiamento Multi-Fontes para a América Latina do Ano

Prémios

Ofertas do ano de 2018

Projeto

Solem Solar PV Complex

Meios de comunicação

IJ GLOBAL

Categoria

Acordo Solar do Ano da América Latina

Prémios

Ofertas do ano de 2018

Projeto

Solem Solar PV Complex

Meios de comunicação

MIREC

Categoria

Melhor Colaboração em Energia Renovável

Prémios

Projetos do ano de 2018
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Projeto

Villanueva

Meios de comunicação

MIREC

Categoria

Projeto do Ano

Prémios

Projetos do Ano de 2018

Projeto

Melo-Tacuarembó

Meios de comunicação

The Banker

Categoria

Melhor Operação Financeira Verde

Prémios

Negócios do Ano de 2018

Projeto

Melo-Tacuarembó

Meios de comunicação

IJ GLOBAL

Categoria

Transação de Distribuição e Distribuição da América Latina do Ano

Prémios

Negócios do Ano de 2018

Projeto

Sergipe

Meios de comunicação

Latin Finance

Categoria

Melhor inovação de financiamento do ano

Prémios

Melhores Negócios do Ano de 2018

Projeto

Sergipe

Meios de comunicação

Latin Finance

Categoria

Melhor Bond e Melhor Financiamento de Infraestrutura - Brasil

Prémios

Prémios de Financiamento de Projeto e Infraestrutura de 2018

Projeto

Renova

Meios de comunicação

Obrigações e Empréstimos

Categoria

Negócio de Financiamento de Recursos Naturais do Ano

Prémios

Negócios do ano de 2018
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Operações em 2018

Milhares de dólares
Empréstimos
País

Nome

Setor

Argentina

Envision Argentina
Envision Argentina II
Envision Argentina
Parque Eólico Arauco
Renovar IV
Parceria de Financiamento
do Banco Ciudad Green
Banco Patagonia Parceria
de Financiamento
do Agronegócio
PCR
Moni Online - Banco Digital
para os “Sem Banco”
BSI-ASR
Bolívia
Companex
Delta Sucroenergia
Sociedad de microfinanzas Omni
Eliane S.A.
3PP / Cabo Telecom
Terminal de Contentores de
Itapoá
Brookfield - Projeto BRK/RMR
W&S em Recife
Parceria de Financiamento
Verde Banagro PME
Parceria de Financiamento de
PME da Primus Capital
Financiamento de Aparelhos
Movistar Chile
Banco Mundo Mujer:
Financiamento Produtivo para
Microempreendedores em Col
Finanzauto Inclusão Financeira
Autopista al 1 de mar
Estrada com portagem de Ruta
del Cacao 4G
Universidade do Texas Tech
Edifício do Campus da
Costa Rica
Parceria com a Desyfin para
Locação e Factoring
Financiamento com PMEs na
Costa Rica

Energia
Energia
Energia

$16.102
$2.421
$11.476

Energia

$34.000

Instituições Financeiras

$50.000

Instituições Financeiras
Indústria

$50.000
$50.000

Ciência e Tecnologia
Agricultura e Desenvolvimento Rural
Ciência e Tecnologia
Negociar
Agricultura e Desenvolvimento Rural
Instituições Financeiras
Indústria
Ciência e Tecnologia

$3.000
$10.000
$45.000
$5.000
$70.000
$25.784
$25.000
$31.135

Belize
Bolívia
Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica
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Transporte

Valor

$36.274

Água e Instalação Sanitária

$87.178

Instituições Financeiras

$3.000

Instituições Financeiras

$10.000

Ciência e Tecnologia

$100.00

Instituições Financeiras
Instituições Financeiras
Transporte

$20.000
$15.000
$166.380

Transporte

$133.302

Educação

$12.067

Instituições Financeiras

$5.000
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Milhares de dólares
Empréstimos
País

Nome

Costa Rica

Financiamento de Aparelhos
Movistar Costa Rica
Fairfield Alajuela
Banco Bolivariano
Banco Pichincha
Produbanco
Financiamento de Aparelhos
Movistar Equador
Mavesa
Posorja Port
Empréstimo Corporativo
Interagua
Projeto fotovoltaico Capella Solar
Parceria de financiamento do
Banco G&T Continental PME
Banco Industrial DPR - Apoio ao
financiamento residencial e
microempresas
Financiamento de Aparelhos
Movistar Guatemala
Parceria BUH PME
Plastech
Conejos Solar PV
Navojoa Solar PV
Xoxocotla Solar PV
Parceria de Financiamento às
Mulheres de Crédito Real
liderada por Mulheres
CEMEX
Laboratório Genomma
Prolec
Xignux
ALTAN
Procsa II
Renovação de empréstimo
sénior de Sefia
Banco de la Producción SA:
Acesso à eficiência energética e
energias renováveis para as PME
Banvivienda: Parceria de
Financiamento Agrícola
Global Bank SME e Women
Financing Partnership

Equador

El Salvador
Guatemala

Haiti
México

Nicarágua

Panamá
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Setor
Ciência e Tecnologia
Turismo sustentável
Instituições Financeiras
Instituições Financeiras
Instituições Financeiras
Ciência e Tecnologia
Transporte
Transporte

Valor
$14.000
$5.000
$30.000
$50.000
$27.000
$50.000
$20.000
$200.000

Água e Instalação Sanitária
Energía

$10.000
$30.000

Instituições Financeiras

$75.000

Instituições Financeiras

$80.000

Ciência e Tecnologia
Instituições Financeiras
Indústria
Energia
Energia
Energia

$5.000
$5.000
$10.000
$18.200
$30.000
$18.900

Instituições Financeiras
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
Ciência e Tecnologia
Desenvolvimento Urbano e Habitação

$50.000
$52.018
$65.663
$16.000
$21.419
$50.000
$8.049

Instituições Financeiras

$2000

Empresas Privadas e
Desenvolvimento de PME

$20.000

Instituições Financeiras

$25.000

Instituições Financeiras

$60.000
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Milhares de dólares
Empréstimos
País

Nome

Panamá

Financiamento de Aparelhos
Movistar Panamá
Hotel La Compañía
Agrofertil
Parceria de Financiamento do
Banco Regional Agronegócio
Parceria Bancop SME Financing
Agrícola Pampa Baja S.A.C.
Parceria Financeira Banbif Green
(Subredo)
CMI – Alimentos
San Miguel
Programa de Investimentos do
Segundo Circuito do SIEPAC
Fundo de investimento da
Península
Cabify
El Naranjal e Del Litoral A/B
Bond e Empréstimo
Subordinado

Paraguai

Peru

Regional

Uruguai
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Setor

Valor

Ciência e Tecnologia
Turismo sustentável
Agricultura e Desenvolvimento Rural

$5.000
$16.100
$30.000

Instituições Financeiras
Instituições Financeiras
Agricultura e Desenvolvimento Rural

$50.000
$9.626
$25.000

Instituições Financeiras
Agricultura e Desenvolvimento Rural
Agricultura e Desenvolvimento Rural

$25.000
$100.000
$27.500

Energia
Empresas Privadas e
Desenvolvimento de PME
Ciência e Tecnologia

Energia

$133.518
$60.000
$40.000

$12.500
$2.599.614
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Milhares de dólares
Garantias
País

Nome

Brasil

Projeto Eólico da Serra da
Babilónia
Desenvolvimento Urbano e
Habitação
Acceso crediticio
Cooperativa de Aeroportos e
Crédito Pacífico
Parceria Habitacional TTMF

México
Peru

Trinidad e Tobago

Setor

Valor

Energia
Desenvolvimento
Urbano e Habitação
Instituições Financeiras

$66.297

Instituições Financeiras
Instituições Financeiras

$10.000
$29.430

$13.525
$5.000

$124.252
Ações
País

Nome

Setor

Argentina

Moni Online - Banco Digital
para os “Sem Banco”
Stratus Capital Partners III
Internet para Todos
Fundo Riverwood Latin
America
Afluenta - Rede P2P

Ciência e Tecnologia
Instituições Financeiras
Ciência e Tecnologia
Empresas Privadas e
Desenvolvimento de PME
Ciência e Tecnologia

Brasil
Peru
Regional

Valor
$2.000
$10.000
$18.000
$10.000
$3.000
$43.000

Títulos de Divida
País

Nome

Setor

Argentina
Brasil

Ligação sustentável do BICE
Fundo de Crédito
Estruturado Patria
Mercado Crédito: DCM #5
DPR Fedecrédito
Banco Industrial DPR - Apoio
ao financiamento residencial
e microempresas
Banco Financiero Peru
Posicionamento Privado da
Millicom
El Naranjal e Del Litoral A/B
Bond e Empréstimo
Subordinado

Instituições Financeiras

$30.000

Instituições Financeiras
Ciência e Tecnologia
Instituições Financeiras

$40.000
$50.000
$15.000

Instituições Financeiras
Instituições Financeiras

$40.000
$13.000

Ciência e Tecnologia

$50.000

El Salvador
Guatemala

Peru
Regional
Uruguai

Energía

Valor

$5.418
$243.418
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Milhares de dólares
Programa TFFP - Empréstimos
País

Nome

Argentina

Banco da Galiza e Buenos Aires - TFFP (AR-L1113)

$60.790

Banco de Inversão e Comércio Exterior (BICE) TFFP (AR-L1129)

$117.683

Banco Industrial SA TFFP (AR-X1019)

$3.821

Banco Macro SA - TFFP (AR-L1114)

$15.913

Banco Supervielle SA - TFFP (AR-L1093)

$26.219

Linha TFFP do Banco Comafi

$5.650

Linha BST TFFP
Brasil

Valor

Banco ABC Brasil SA - Linha TFFP (BR-X1032)
Daycoval - TFFP (BR-L1286)

$1.022
$150.000
$9.360

TFFP-Banco Sofisa (BR-L1283)

$10.000

Chile

Banco Internacional - TFFP (CH-X1010)

$15.000

Equador

TFFP do Banco de Guayaquil (EC-L1028)

$16.500

Banco da Produção, SA (PRODUBANCO) (EC-L1024)

$10.000

Banco Internacional SA - TFFP (EC-L1042)

$18.000

TFFP Banco Pacífico (EC-X1013)

$10.000

El Salvador

Guatemala

Banco Agrícola SA - TFFP (ES-L1031)

$7.000

Banco Cuscatlán TFFP

$5.000

Banco Promerica El Salvador - TFFP (ES-L1060)

$3.000

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

$21.000

Banco Industrial - TFFP (GU-L1041)

$55.000

Banco Internacional, SA - TFFP (GU-L1061)
Banco Promerica Guatemala - TFFP (GU-L1066)
Honduras

$5.000
$1.365

Banco Atlántida SA - TFFP (HO-L1029)

$20.283

Banco Del País SA (Banpais) - TFFP (HO-L1074)

$25.000

TFFP Honduras do Banco Ficensa (HO-X1023)

$6.350

Nicaragua

Banco de Finanzas - TFFP (NI-L1031)

$3.000

Panamá

Banco Aliado SA - TFFP (PN-L1030)

$3.714

Banco da torre - TFFP (PN-L1065)
Paraguai
Peru

$23.993

Banco Continental SAECA - TFFP (PR-L1053)

$4.300

Banco Familiar - TFFP (PR-X1004)

$6.062

Banco Interamericano de Financiamento - TFFP (PE-L1029)

$60.000
$720.024
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Milhares de dólares
Programa TFFP - Garantias
País

Nome

Argentina

Banco CMF SA - TFFP (AR-L1115)

Valor
$1.268

Banco da Galiza e Buenos Aires - TFFP (AR-L1113)

$9.000

Banco Industrial SA TFFP (AR-X1019)

$13.335

Banco Rio da Prata S / A - TFFP (AR-L1028)

$6.717

Banco Supervielle SA - TFFP (AR-L1093)

$3.325

Linha TFFP do Banco Comafi

$2956

Brasil

Daycoval - TFFP (BR-L1286)

$31.947

Costa Rica

Banco Lafise Costa Rica - TFFP (CR-L1027)

$5.000

República Dominicana

Banco de Reservas - TFFP (DR-L1027)

Equador

Banco Bolivariano - TFFP (EC-L1034)

$9.642

El Salvador

Banco Davivienda Salvadoreño, SA - TFFP (ES-L1042)

$21.675

Guatemala

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

$5.000

Banco Internacional, SA - TFFP (GU-L1061)
Honduras

TFFP Honduras do Banco Ficensa (HO-X1023)
Banco FICOHSA TFFP (HO-L1012)
Banhcafe Honduras TFFP (HO-X1022)

Nicarágua

$72.000

$15.000
$779
$68.500
$806

Banco de Crédito do Centro Americano SA
(BANCENTRO) TFFP (NI-L1019)

$16.000

Banco de Finanzas - TFFP (NI-L1031)

$6.000

Banco da Produção SA - TFFP (NI-L1028)

$22.716

Banco Ficohsa Nicarágua - Linha TFFP

$5.000

Paraguai

Banco Regional SA - TFFP (PR-L1038)

$10.000

Suriname

Finabank Trade Finance Line

$500
$327.167
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Governança institucional
Estrutura e gestão

45 países-membros

ALEMANHA
BÉLGICA

ARGENTINA

BELIZE

COLÔMBIA
EL SALVADOR

ISRAEL

PORTUGAL
SUÍÇA

JAMAICA

PANAMÁ

BARBADOS

CANADÁ

CHILE

DINAMARCA

GUIANA

HAITI

JAPÃO

MÉXICO

PAÍSES BAIXOS

REPÚBLICA DOMINICANA
TRINIDAD E TOBAGO

FINLÂNDIA

HONDURAS
NICARÁGUA

PARAGUAI
SURINAME

URUGUAI

CHINA

EQUADOR

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

GUATEMALA

ITÁLIA

BAHAMAS

BRASIL

COSTA RICA

ESPANHA

NORUEGA
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BOLÍVIA

COREIA

FRANÇA

ÁUSTRIA

PERU
SUÉCIA

VENEZUELA
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MISSÃO
O BID Invest promove o desenvolvimento económico de seus
países membros em desenvolvimento regional, incentivando o
estabelecimento, a expansão e a modernização de empresas do
setor privado.

PAÍSES MEMBROS
Alemanha, Argentina, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica,
Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa
Rica, , Dinamarca, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Finlândia, França, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel,
Itália, Jamaica, Japão, República da Coreia, México, Nicarágua,
Noruega, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal,
Espanha, Suriname, Suécia, Suíça, Trinidad e Tobago, Estados
Unidos, Uruguai, Venezuela

MANDATO
O BID Invest é guiado pelos princípios de fortalecimento da eficácia do desenvolvimento, contribuindo para o desenvolvimento e a adicionalidade e maximizando a utilização eficiente dos
recursos e as sinergias entre atividades com os setores público
e privado do Grupo do BID. O BID Invest realiza todas as operações sem garantia soberana do Grupo BID (inclusivamente
com empresas estatais, mas excluindo operações com governos
sub-nacionais).

ASAMBLEIA DE GOVERNADORES
Todos os poderes do BID Invest são investidos na sua Assembleia de Governadores, que consiste em um governador e um
governador suplente nomeados por cada país membro. Entre
os poderes da Assembleia de Governadores 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 companhia. Corporação interamericana de investimentos.
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DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria Executiva é responsável pela condução das operações do BID Invest e exerce todos os poderes que lhe são
outorgados pelo Convênio Constitutivo da Corporação interamericana de investimentos ou conferidos pela Assembleia
de Governadores. A Diretoria Executivaestabelece a estrutura
básica da organização do BID Invest. Aprova ainda o orçamento da instituição. Os 13 diretores executivos e os seus diretores
executivos suplentes têm mandatos de três anos e representam
um ou mais dos seus países membros.
O Comité executivo da Diretoria Executivaé composta por uma
pessoa que é o diretor ou o suplente nomeado pelo país membro com o maior número de ações no BID Invest, duas pessoas
entre os diretores representantes dos países membros em
desenvolvimento regional; e uma pessoa dos diretores que representam os outros países membros. Todos os empréstimos e
investimentos do BID Invest em empresas localizadas em países
membros estão sujeitos à consideração deste comité.
O Presidente do BID é, ex officio, Presidente da Diretoria Executiva do BID Invest, e preside suas reuniões, mas não tem direito
a voto, exceto no caso de um empate. Pode participar em reuniões da Diretoria Executiva, mas não tem direito a voto.

ADMINISTRAÇÃO
O Presidente da Assembleia de Governadores do BID Invest é
indigitado pela Directoria Executiva por uma maioria de quatro
quintos do total de votos com base na recomendação do Presidente da Assembleia de Governadores.
Sob a direção da Directoria Executiva e a supervisão geral do
presidente do conselho de administradores executivos, o Diretor-presidente cuida do dia-a-dia do BID Invest. Em consulta
com o conselho de administradores executivos e com o Presidente da Directoria Executiva, ele é responsável pela organização, nomeação e demissão de diretores executivos e funcionários. O Diretor-presidente participa nas reuniões da Directoria
Executiva.
O Diretor-presidente também estabelece a estrutura operacional do BID Invest e pode modificá-lo para acompanhar as
necessidades de mudança da organização.
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PESSOAL
Para cumprir a sua missão de desenvolvimento, o BID Invest
conta com 303 funcionários distribuídos por 13 departamentos
e seis equipas. Do total, 24% dos funcionários estão localizados
em 21 dos 25 escritórios da região: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República
Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Haiti, Jamaica,
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago
e Uruguai. O restante está localizado na sede do BID Invest em
Washington, D.C.
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Estrutura de remuneração do pessoal da sede do Invest do BID Invest1, 31 de dezembro de 2018
Nível

Cargo

Mínimo

Máximo

Número de
funcionários

% de
pessoal

Salário
médio

Benefícios
médios de2

EXE

Executivo

$210.400

US$425.000

6

2.6%

US$321.394

US$134.985

A

Liderança

US$164.700

US$296.200

11

4.8%

US$228.581

US$96.004

B

Técnico

US$143.000

US$257.200

40

17.4%

US$177.534

US$74.564

C

Técnico

US$118.800

US$213.900

55

23.9%

US$145.704

US$61.196

D

Técnico

US$88.600

US$176.800

88

38.3%

US$109.892

US$46.155

E

Técnico

US$72.900

US$116.800

18

7.8%

US$85.008

US$35.703

F

Apoio

10

4.3%

US$60.612

US$25.457

2

0.9%

US$82.037

US$34.455

230

100%

empresarial
G

US$52.300

US$78.400

US$45.600

US$68.100

Apoio
empresarial

1 Os membros da Diretoria Executiva da CII, inclusive diretores executivos, diretores executivos suplentes, conselheiros séniors

e conselheiros, bem como o presidente da Diretoria Executiva, são remunerados pelo Grupo BID.

2 Inclui licenças dos funcionários, pagamento de final de serviço, seguro de saúde e de vida e outros benefícios não salariais,

como licença domiciliar, impostos, despesas de repatriação, subsídio de dependência e abono escolar.

Diretores Executivos e Diretores Executivos Suplentes

(a partir de dezembro de 2018)

Diretor executivo

Diretor executivo suplente

Argentina e Haiti

Federico Ignacio Poli

Lucio Castro

Áustria, Bélgica, China, Alemanha, Itália
e Holanda

Jing Chen

Michael Anthony C. Boseret

Bahamas, Barbados, Guiana, Jamaica e
Trinidad e Tobago

Selwin Charles Hart

Arthur Hugh Washington
Williams

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
José Mauricio Silva
Honduras e Nicarágua

Francisco José Mayorga
Balladares

Bolívia, Paraguai e Uruguai

Marko Marcelo Machicao Bankovic Germán Hugo Rojas Irigoyen

Brasil e Suriname

José Guilherme Almeida dos Reis

Sergio Savino Portugal

Canadá, Dinamarca, Finlândia, França,
Noruega, Suécia e Suíça

Patrick Jean Hervé

Per Arne Backman

Chile e Peru

Gerardo M. Corrochano

Alex Foxley

Colômbia e Equador

Sergio Díaz Granados

Rosa Matilde Guerrero Murgueytio

República Dominicana e México

Juan Bosco Martí Ascencio

Carlos Augusto Pared Vidal

Israel, Japão, Coreia, Portugal e Espanha

Toshiyuki Yasui

Hyungon Kim

Panamá y Venezuela

Armando José León Rojas

Fernando Ernesto de León de Alba

Estados Unidos

Relatório Anual 2018

Eliot Pedrosa

| 60 |

DIRETORES EXECUTIVOS
E DIRETORES EXECUTIVOS SUPLENTES

Primeira fila, da esquerda para a
direita: Michael Boseret (Bélgica),
Toshiyuki Yasui (Japão), Rosa Matilde Guerrero (Equador), Selwin
Hart Charles (Barbados), Federico
Poli (Argentina), Gerardo Corrochano (Peru)
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Segunda fila, da esquerda para
a direita: Sergio Díaz Granados
(Colômbia), Per Arne Backman
(Suécia), Eliot Pedrosa (Estados
Unidos da América), Fernando de
León de Alba (Panamá), Francisco Mayorga (Nicarágua), Arthur
Williams (Jamaica)

Terceira fila, da esquerda para a
direita: Armando León Rojas (Venezuela), Sergio Savino Portugal
(Brasil), Marko Machicao (Bolívia),
Patrick Hervé (França), Carlos Pared (República Dominicana)
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ADMINISTRAÇÃO

Primeira fila, da esquerda para a direita:

Segunda fila, da esquerda para a direita:

James P. Scriven
Gerente Geral (CEO)

H. Rosemary Jeronimides
Diretora Geral de Finanças e Administração

Rachel Robboy
Diretora Geral de Riscos

Orlando Ferreira
Diretor Geral de Estratégia
Rocío Palafox
Diretora Geral de Finanças e Administração
Gema Sacristán
Diretora Geral de Investimentos

Relatório Anual 2018

| 62 |

Resultados Financeiros

DADOS PRINCIPAIS1
Exercício findo em 31 de dezembro

$ em milhares
2018

2017

2016

170.168

134.229

111.575

62.451

60.959

Renda / (prejuízo) total, líquido da despesa de empréstimos 143.556

117.189

99.020

53.008

48.479

Total de despesas operacionais

119.500

99.635

81.249

50.006

35.145

Receita líquida

24.056

17.554

17.771

3.002

13.334

Total de ativos relacionados ao desenvolvimento, líquido 1.690.355

963.938

851.569

954.002 1.004.437

3.209.253

2.185.395

2.146.724

1.505.296 1.988.846

Empréstimos

1.286.372

646.741

1.062.383

598.456

1.098.601

Ações

1.819.250

1.444.580

1.021.982

857.324

845.137

0,9%

0,8%

1,0%

0,2%

0,7%

Retorno de Capitais Próprios Médios

1,5%

1,4%

1,9%

0,4%

1,6%

Dívida em capital

71%

45%

104%

70%

130%

Património líquido

57%

66%

48%

57%

43%

Liquidez para ativos totais

46%

55%

59%

35%

46%

Provisões para créditos de liquidação duvidosa no total
de empréstimos

4,3%

5,2%

4,1%

3,8%

4,7%

Préstamos improductivos

0,8%

0,9%

1,0%

0,8%

2,0%

20152

20142

Declaração do Resultado do Exercício
Receita total

Balanço

Total ativos

Rácios
Retorno sobre ativos médios

Retorno sobre ativos médios: definido como Lucro líquido como um percentual da média dos ativos totais do ano atual e do
ano anterior.
Retorno sobre o património líquido médio: definido como lucro líquido como uma percentagem da média do património líquido atual e do ano anterior.
Dívida sobre o capital próprio: definida como empréstimos e juros e comissões de compromisso a pagar como uma percentagem do capital próprio.
Património próprio sobre ativos: definido como Património como percentagem de ativos total.
Liquidez sobre ativos totais: definido como Caixa e equivalentes de caixa, títulos de investimento, excluindo títulos mantidos
até à maturidade, como uma percentagem dos ativos totais.
Disposições para perda de empréstimos para empréstimos totais: definida como provisão para empréstimos de liquidação
duvidosa como percentagem da carteira de empréstimos.
Empréstimos de cobrança duvidosa: definidos como empréstimos não acumulativos acima de 90 dias como uma percentagem da carteira de empréstimos total.
1
Observe que a apresentação da demonstração do resultado foi refinada nas demonstrações financeiras do BID Invest de
2017. Em vigor para o Relatório Anual de 2018 e anos subsequentes, todos os números apresentados estão alinhados com essa
apresentação modificada para fins de comparabilidade.
2
Reforma do setor pré-privado.
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RESULTADOS FINANCEIROS
O BID Invest assinalou o seu terceiro ano de operações após
a reforma do setor privado em 2016 e foi reconhecido como
Banco Multilateral de Desenvolvimento do Ano de 2018 pela
LatinFinance, sinalizando o aumento da presença de mercado
e o valor agregado da instituição ao setor privado do Grupo
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Com uma
abordagem centrada no cliente, o BID Invest apresentou um
crescimento exponencial da carteira relacionado a novas linhas
de negócios, enquanto mantém um nível extraordinário de suporte aos acionistas.
Capital
Em 31 de dezembro de 2018 (em milhões de USD)
Total de contribuições de capital do GCI-II: $916.4

$563.8

$186.0

$49.5
$117.1

Primera e segunda prestações recebidas ao abrigo do GCI-II
Tercera prestação recebida ao abrigo do GCI-II
Distribução dos rendimentos (transferências) do BID em nome
dos seus acionistas
Avançar pagamentos

O lucro líquido do BID Invest de 24,1 milhões de USD em 2018
aumentou 37% (comparado a 17,6 milhões de USD em 2017). Em
2018, o capital total do BID Invest cresceu 26%, de 1,4 biliões de
USD em 2017 para 1,8 biliões de USD em 2018. Esse aumento na
base de capital do BID Invest resultou de 338,8 milhões de USD
em contribuições de capital e lucros retidos positivos do lucro
líquido do ano atual.
Durante o ano de 2018, o BID Invest aumentou o crescimento da
carteira em novas linhas prioritárias de negócios e setores, fortalecendo a infraestrutura e a energia, enquanto expande ainda
mais os transportes, bem como a implantação de novas ofertas
de produtos, principalmente o Programa Facilitação do Financiamiento do Comércio (TFFP), títulos de dívida comprados,
garantias, financiamento “mezzanine” e a expansão das emissões de financiamento em moeda local na Colômbia, México e
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Paraguai. O BID Invest é o primeiro multilateral a emitir obrigações no Paraguai.
Para o ano fiscal de 2018, os ativos relativos ao desenvolvimento bruto (DRA) do BID Invest, medidos como empréstimos
brutos, investimentos em ações e títulos de dívida comprados,
cresceram de 1,0 bilião de USD em 2017 para 1,8 biliões de USD
em 2018. Além disso, os compromissos não desembolsados
relativos às DRA quase duplicaram em relação ao ano anterior,
fornecendo provas de crescimento contínuo na carteira do BID
Invest.

Carteira de ativos de desenvolvimento
(em milhões de USD$)
$1,756.1
66.5
175.8

$1,013.6
$886.5
32.1

854.4

Dez-16

48.7
6.7

1,513.8

958.2

Dez-17

Dez-18

Ativos pendentes
Titulos de divida
Investimentos em capital

O lucro total, líquido de despesas com empréstimos, atingiu
143,6 milhões de USD em 2018, mais 26,4 milhões de USD do
que em 2017. O aumento na receita total em relação ao ano anterior foi impulsionado principalmente pela maior receita bruta
de títulos de dívida e desenvolvimento, um aumento de 22,1
milhões de USD parcialmente compensado por um aumento de
4,2 milhões de USD em provisões para perdas de dívidas, rendimento superior para serviços de gestão da crescente carteira do
setor privado do BID, um aumento de 10,2 milhões de USD e a
maior receita da carteira de títulos de investimento, um aumento de 8,2 milhões de USD. Por outro lado, as despesas operacionais, excluindo ganhos / perdas não realizados, relacionados
com moeda estrangeira, aumentou de 99,6 milhões de USD em
2017 para 122,5 milhões de USD em 2018, refletindo as maiores
despesas administrativas, que cresceram em 23% principalmen-
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te em função da otimização da combinação da mão-de-obra e
TI e projetos de instalações. Tais otimizações ajudam a fortalecer as suas capacidades e infraestrutura para alcançar objetivos
estratégicos de crescimento de negócios, o que resulta num
crescimento bruto de 73% das DRA durante 2018.

QUALIDADE DOS ATIVOS
A carteira de DRA bruto do BID Invest continua a crescer em
relação ao ano anterior, mantendo um nível consistente de qualidade de crédito da carteira durante o período de crescimento.
A provisão para perdas com empréstimos como uma percentagem dos empréstimos pendentes diminuiu em relação ao final
de 2017 (4,3% no final de 2018 contra 5,2% no final de 2017).
Além disso, a taxa de empréstimos mal parados para a carteira de crédito diminuiu de 2,8% em 2017 para 2,0% em 2018. Os
principais indicadores de qualidade de ativos permaneceram
estáveis e a região da ALC mostrou sinais modestos de recuperação económica que devem continuar em 2019.

Ativo

(em milhões de USD$)
$3,209.3

$2,146.7

1,274.9
32.1

1,469.5

$2,185.4

242.3

1,192.3
55.5

1,513.8

854.4

958.2

(34.9)
20.2

(49.7)
29.1

(65.8)
49.5

Dez-16

Dez-17

Dez-18

Ativos liquidos
Outros ativos relativos ao desenvolvimento
Empréstimos em divida, valor bruto
Provisāo para perdas em operaçā
Outros ativos
Passivos e capital

(em milhões de USD$)
$3,209.3
103.6
1,286.4
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Empréstimos em divida, valor bruto
Provisāo para perdas em operaçā
Outros ativos
Passivos e capital

(em milhões de USD$)
$3,209.3
103.6
1,286.4

$2,146.7
62.3

$2,185.4
94.1
646.7

1,062.4
1,444.6

1,819.3

1,022.0

Dez-16

Dez-17

Dez-18

Outros passivos
Empréstimos
Capital

ADEQUAÇÃO DE CAPITAL,
ALAVANCAGEM E LIQUIDEZ
O BID Invest possui uma estrutura abrangente de gestão de
riscos para fortalecer as práticas de gestão de risco e o perfil de
negócios da instituição. Em 2018, o índice de adequação de capital do BID Invest, o índice de cobertura de liquidez e o índice
de dívida/património líquido permaneceram em total conformidade com as políticas e metas de gestão de risco financeiro.
Os índices de solvência e liquidez do BID Invest continuaram
fortes em 2018. O índice de capital para ativos totais do BID Invest mudou para 57% no final de 2018 (comparado com 66% no
final de 2017). Ainda assim, a alavancagem ficou bem abaixo do
nível máximo de 3,0x estabelecido pelo Convênio Constitutivo
da Corporação interamericana de investimentos, com o índice
de endividamento aumentando para apenas 0,7x. A relação entre liquidez e ativos totais do BID Invest alcançou 46% em 2018
e o índice de liquidez para dívida financeira foi de 114% em 2018.
As sólidas práticas empresariais e os perfis financeiros do BID
Invest foram refletidos nas suas classificações externas. Em 31
de dezembro de 2018, o BID Invest era classificado como AAA,
Aa1 e AA (com avaliação positiva) pela Fitch, Moody’s e S&P,
respetivamente.
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Informações de contato
SEDE
1350 New York Avenue, N.W.
Washington, DC 20577
Estados Unidos
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
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

EQUADOR
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
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) 225-7138

BELIZE
1024 Newtown Barracks 101
1st Floor Marina Towers Building,
Belize City
Tel: + (501) 221-5300
Fax: + (501) 221-5312

HAITI
Bourdon 389
Boite Postale 1321
Port-au-Prince
Tel.: + (509) 2812-5000/5048

BOLÍVIA
Av. 6 de Agosto # 2818,
Zona de San Jorge
La Paz
Tel: + (591)-2217-7739

HONDURAS
Colonia Lomas del Guijarro
Sur Primera Calle, Tegucigalpa
Tel.: + (504) 2290-3500
Fax: + (504) 239-5752

BRASIL
Alameda Santos, 2300
Ed. Haddock
Santos, 2 andar Bairro Cerqueira
César
São Paulo - SP
Tel: + (55 61) 3317-4200
Fax: + (55-61) 3321-3112

JAMAICA
40-46 Knutsford Boulevard
6th Floor, Kingston
Tel.: + (876) 764-0815/0852

CHILE
Avda. Pedro de Valdivia 0193
Pisos 10 e 11
Providencia
Santiago
Tel.: + (562) 2431-3707/3719
Fax: + (562) 2374-2436
COLÔMBIA
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Piso 19
Edificio Davivienda
Bogotá
Tel.: + (571) 325-7000
Fax: + (571) 325-7057
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PANAMÁ
Tower Financial Center, Piso 23
Calle 50 y Elvira Méndez
Panamá
Tel.: + (507) 206-0927
Fax.: + (507) 206-0999
PARAGUAi
Quesada 4616 esq. Legión Civil
Extranjera – Piso 1
Assunção
Tel.: + (595 21) 616-2320
Fax: + (595 21) 616-2261
PERU
Calle Dean Valdivia No. 148
Piso 10
Lima 27
Tel.: + (511) 215-7800
Fax: + (511) 442-3466
REPÚBLICA DOMINICANA
Calle Luis F. Thomen Esquina
Winston Churchill Torre BHD,
piso 10 , Santo Domingo
Tel.: + (1-809) 784-6400
Fax.: + (1-809) 562-2607
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 640
11.000 Montevidéu
Tel.: + (598) 2915-3696
Fax: + (598) 2916-2607

MÉXICO
Avenida Paseo de la Reforma
Nº 222 Piso 11 Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. 06600
Tel.: + (52-55) 5141-2492
NICARÁGUA
Boulevard Jean Paul Genie, de la
Rotonda Jean Paul Genie 970 mts
al oeste (M/D)
Manágua
Tel.: + (505) 2264-9140
Fax: + (505) 2264-9153
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