DESTAQUES DO RELATÓRIO
ANUAL DA IFC DE 2021

Destaques Operacionais
Em milhões de dólares, para os exercícios findos em 30 de junho
2021

Compromissos de Investimentos¹

2020

2019

2018

2017

US$ 31.500 US$ 28.430 US$ 24.890 US$ 30.699 US$ 25.807

Compromissos de Investimentos de Longo prazo
PARA A PRÓPRIA CONTA DA IFC

US$ 12.474

US$ 11.135

8.920

US$ 11.629

US$ 11.854

313

282

269

366

342

71

67

65

74

US$ 10.831

US$ 10.826

US$ 10.206

US$ 11.671

Número de projetos
Número de países
MOBILIZAÇÃO2

US$

75
US$

7.461

Empréstimos sindicalizados

US$

3.647

US$

4.989

US$

5.824

US$

7.745

US$

3.475

Iniciativas da IFC e outras

US$

3.693

US$

3.370

US$

2.857

US$

2.619

US$

2.207

Fundo da Empresa de Gestão de Ativos (AMC)

US$

244

US$

50

US$

388

US$

263

US$

531

Mobilização de Assessoria3

US$

3.246

US$

2.417

US$

1.137

US$

1.044

US$

1.248

TOTAL DE COMPROMISSOS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO US$ 23.305

US$ 21.961

US$ 19.126

US$ 23.301

US$ 19.316

US$

6.469

US$

5.764

US$

US$

Compromissos de Investimentos de Curto prazo
US$

Compromissos Anuais4

8.195

7.398

6.491

Desembolsos de Investimento
Da conta da IFC

US$ 11.438

US$ 10.518

US$

9.074

US$ 11.149

US$ 10.355

Empréstimos sindicalizados

US$

US$

US$

2.510

US$

US$

TOTAL DE DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO

Exposição da Carteira

1.309

US$ 12.747

2.231

US$ 12.749

US$ 11.584

1.984

US$ 13.133

2.248

US$ 12.602

5

1.822

1.880

1.930

1.977

2.005

Da conta da IFC

US$ 64.092

US$ 58.650

US$ 58.847

US$ 57.173

US$ 55.015

Empréstimos sindicalizados

US$ 15.658

US$ 16.161

US$ 15.787

US$ 16.210

US$ 16.047

TOTAL DE EXPOSIÇÃO DE CARTEIRA

US$ 79.750

US$ 74.811

US$ 74.635

US$ 73.383

US$ 71.062

US$

US$

US$

US$

US$

Número de Empresas

Serviços de Consultoria
Despesas do programa de Serviços de Consultoria
Participação do programa nos países da AID

6

244.0
54%

274.4
57%

295.1
59%

273.4
57%

245.7
63%

1. Os Compromissos de Investimento incluem aqueles de longo prazo e os de curto prazo.
2. Definida como “mobilização principal” — Financiamento de outras entidades que não a IFC ou compartilhamento de risco organizado em termos comerciais
devido ao envolvimento direto e ativo da IFC em benefício do cliente. Exclui USUS$
1.300 milhões em transferências de risco não financiadas contabilizadas
na própria conta da IFC.
3. A mobilização de assessoria inclui o financiamento privado de terceiros mobilizado para Parcerias Público Privadas, devido ao papel da IFC de consultora líder
para a transação. Inclui também os Serviços de Financiamento Corporativo, para projetos em que a IFC prestou serviços de consultoria para a transação a fim de
ajudar clientes do setor privado a expandir para novos mercados, diversificar e reestruturar operações ou atrair novos investidores de capital.
4. O Relatório Anual do EF20 refletiu o Saldo Médio Pendente do Financiamento de Curto Prazo (“STF”) para o EF17-EF19. O Relatório Anual do EF21 está usando os
Compromissos de Investimento de Curto Prazo para o EF17-EF21. No Relatório Anual do EF20, o Compromisso de Investimento de Curto Prazo informado foi de
USUS$6.473 milhões e foi atualizado para USUS$6.469 milhões. O Financiamento de Curto Prazo inclui o Programa Global de Financiamento ao Comércio (GTFP)
e o Programa Global de Financiamento para Fornecedores do Comércio (GTSF).
5. A exposição da carteira é definida como a soma (i) da exposição comprometida para investimentos em dívida da IFC, (ii) do valor justo de mercado dos
investimentos em ações da IFC e (iii) do total de comprometimentos patrimoniais não desembolsados. A partir de 1º de julho de 2018, visando acomodar a
mudança nos padrões contábeis que afetam como a IFC informa suas participações societárias, a IFC introduziu o novo termo “Exposição da Carteira”, que, em
vez de saldo desembolsado e pendente, usa o valor justo de mercado dos investimentos em ações da IFC. Portanto, a exposição da carteira a partir do EF19 para a
conta da IFC e os anos anteriores não são diretamente comparáveis.
6. Todas as referências neste relatório a porcentagens de despesas com os programas de consultoria em países da AID e áreas frágeis e afetadas por conflitos
excluem projetos globais.

CARTA DE MAKHTAR DIOP
Diretor-Gerente da IFC

Podemos aprender muito em tempos de crise. As crises nos colocam
diante do espelho e nos forçam a lidar com o que vemos. O que a
Covid‑19 revelou? Um mundo mais interconectado do que nunca, onde
os resultados sanitários e econômicos estão interligados, os conflitos vêm
aumentando e os avanços na luta contra a desigualdade são frágeis. Mas
talvez a revelação mais importante seja esta: quando o momento exige
urgência e ação, coisas extraordinárias tornam-se possíveis.
Eu entrei na IFC no meio de uma pandemia global e em um mundo
definido pela incerteza. Foi uma experiência que me ensinou muito
sobre a extraordinária capacidade dessa organização diante das
circunstâncias mais desafiadoras. Quando tantos outros deram um
passo para trás, a IFC deu um passo para frente: ajudou os países em
desenvolvimento a superar a pior crise sanitária, preservar empregos,
e ampliar as soluções climáticas, e ao mesmo tempo garantiu que os
países que enfrentavam situações de fragilidade, conflitos e violência
não fossem esquecidos.
As páginas a seguir contam a história completa, mas alguns fatos
merecem destaque. No exercício fiscal 21 (EF21), a IFC assumiu
compromissos no valor total de USUS$31,5 bilhões em todo o mundo,
incluindo USUS$11,9 bilhões em países frágeis afetados por conflitos
e atingidos pela pobreza. Lançamos uma iniciativa de financiamento
de USUS$4 bilhões para ajudar os países em desenvolvimento
a ter acesso aos insumos de saúde necessários para enfrentar a
pandemia. Mobilizamos USUS$8 bilhões em financiamentos de apoio
à liquidez para manter em funcionamento as empresas dos setores
afetados, incluindo USUS$400 milhões para empresas pequenas
e pertencentes a mulheres. Também registramos um recorde de
USUS$4 bilhões em financiamento climático para nossa própria
conta.
Esses números representam vidas salvas. Empresas reerguidas.
Comunidades protegidas. Oportunidades criadas.
As nossas conquistas neste ano comprovam a força e a resiliência das
equipes da IFC em todo o mundo. Elas mantiveram o foco em nossa
missão, mesmo enfrentando as suas próprias dificuldades pessoais
relacionadas à pandemia. Essa dedicação me inspira todos os dias e
me dá a confiança de que estamos preparados para o que o futuro
exigir de nós.
E o futuro exige que sejamos ousados o suficiente para nos arriscar
nos lugares mais difíceis do mundo. Que sejamos persuasivos o
suficiente para convencer os nossos parceiros do setor privado a se
unirem a nós para redefinir investimentos de impacto. Em suma, o
futuro exige que sejamos destemidos. E nós pretendemos responder
à altura, ao definir o nosso objetivo mais audacioso até agora:
dobrar o impacto da IFC e mobilizar dois dólares para cada dólar que
investimos.

Enfrentar desafios,
maximizar oportunidades
Começaremos enfrentando os dois desafios que ameaçam o nosso
planeta e a nossa gente.
Primeiramente, devemos agir diante de uma das missões mais
urgentes da nossa geração: enfrentar as mudanças climáticas. O
tempo está se esgotando para evitar os piores cenários previstos
pelos cientistas, e são as populações mais vulneráveis do mundo — as
que menos contribuíram para as mudanças climáticas — que irão
sofrer as consequências.
A IFC reconhece que se não fizermos a nossa parte para limitar o
aquecimento global, nunca cumpriremos a nossa missão. Diante
dessa situação, temos apenas uma alternativa: enfrentar esses
desafios e mudar fundamentalmente o modo como atuamos.
Assumimos o compromisso de alinhar cem por cento dos nossos
investimentos diretos com os objetivos do Acordo de Paris até o EF26.
Estes mesmos investimentos em soluções climáticas irão nos
ajudar a enfrentar o segundo grande desafio mundial: garantir que
a atual pandemia da Covid‑19 não permita que uma pandemia de
desigualdade crie raízes.
A Covid‑19 foi um golpe devastador para os mercados emergentes,
revertendo anos de avanços econômicos em poucos meses. Esperase que aproximadamente 150 milhões de pessoas entrem na pobreza
extrema até o final de 2021. Sem dúvidas, o setor privado será o
principal impulsionador da recuperação. Com a liderança e a expertise
da IFC, nós podemos e iremos assegurar uma recuperação verde,
inclusiva e resiliente.
O nosso trabalho deve estar voltado para diversas frentes
simultaneamente — primeiramente, as vulnerabilidades sistêmicas
dos serviços de saúde expostas pela pandemia. Os países em
desenvolvimento precisam ter acesso igualitário a vacinas e
insumos médicos para combater a Covid‑19 e outras doenças. A
IFC está ajudando a facilitar isso ao repensar a sua abordagem de
investimentos no setor de saúde. Manteremos nosso foco na solução
das lacunas do mercado, na melhoria da manufatura local e da
capacidade de distribuição, e no apoio a parcerias público-privadas
para fortalecer a resiliência do sistema de saúde. O melhor momento
para se preparar para a próxima crise sanitária global é agora, e nós
pretendemos fazer a nossa parte.
Também apoiaremos as micro, pequenas e médias empresas que
ainda passam por dificuldades em decorrência da pandemia. O acesso
ao capital sempre foi o maior obstáculo para o crescimento das
empresas nos países em desenvolvimento, e dados pré‑pandemia
apontam para um déficit de financiamento aproximado
de USUS$8 trilhões. É quase certo que essa lacuna esteja ainda maior

Elevar o padrão
Para alcançarmos as ambiciosas metas da IFC, temos que elevar
ainda mais o padrão que estabelecemos para nós mesmos.
Primeiramente, temos que promover o fortalecimento interno. A
responsabilização dentro da nossa instituição está ainda mais forte
após as recentes reformas internas e a nova Política do Mecanismo
Independente de Responsabilização (CAO), que entrou em vigor
em 1 de julho de 2021. Implementamos novos processos que dão
voz a quem é afetado negativamente pelos projetos apoiados pela
IFC, promovem o acesso das pessoas ao CAO, e oferecem mais
oportunidades para que a IFC e os nossos clientes possam resolver
as questões das comunidades locais no início e de forma proativa.
Isso nos torna responsáveis, nos permite avaliar melhor o nosso
impacto e sustenta o nosso objetivo de assegurar que os benefícios
do desenvolvimento sejam sentidos por todos.

agora, considerando que as empresas que já tinham restrições de
crédito antes da pandemia tiveram poucas reservas para resistir às
interrupções causadas pela Covid‑19.
O compromisso recente da IFC de USUS$2 bilhões em novos
financiamentos para micro, pequenas e médias empresas na África é
apenas o começo dos nossos esforços. Essas empresas são a base da
economia de países em todo o mundo — prestam serviços essenciais,
geram empregos e tiram famílias da pobreza — e nós devemos
garantir a sobrevivência delas no longo prazo.
Estamos determinados a investir na igualdade de gêneros. A
pandemia forçou inúmeras mulheres a deixar o mercado de trabalho
para assumir trabalhos não remunerados. Se não quisermos perder
toda uma geração de mulheres empreendedoras, devemos apoiar
as empresas pertencentes a mulheres. O Programa de Crédito para
Mulheres Empreendedoras da IFC já investiu mais de USUS$3 bilhões
em 104 instituições financeiras de 56 países para oferecer serviços
financeiros sustentáveis para as mulheres.
Investir em soluções climáticas, na saúde e em pequenas empresas
ajudará a garantir a recuperação verde, inclusiva e resiliente da
pandemia. Mas enfrentar os desafios não será suficiente. Devemos
também ser incansáveis ao maximizar as oportunidades — e pode ser
que não haja oportunidade melhor do que eliminar a divisão digital.
A pandemia evidenciou o que nós já sabíamos há algum tempo:
a economia digital é a economia do futuro. Se oferecermos aos
jovens a capacitação, as ferramentas e os recursos necessários para
transformá-los na próxima geração de programadores, criadores
de conteúdo digital e empresários de tecnologia, os países em
desenvolvimento terão potencial praticamente ilimitado. Embora
o ritmo de adesão digital tenha aumentado em todo o mundo
nos últimos 18 meses, os mercados emergentes ainda sofrem com
a falta de conectividade digital universal que poderia estimular o
crescimento.

Também aumentamos o nosso compromisso com a diversidade
em nosso quadro de funcionários. O amplo leque de conhecimento,
experiências e pontos de vista dentro da IFC é, sem dúvida, o nosso
maior ativo. E a nomeação, este ano, do nosso primeiro Gerente do
Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão garantirá que seja
sempre assim.
As medidas para fortalecer a IFC internamente nos manterão
bem posicionados para continuar a mostrar externamente uma
liderança arrojada no mundo pós-pandemia. Fora da crise, devemos
ter a mesma clareza e predisposição para agir que temos durante
uma crise. Isso significa aumentar o nosso apetite por riscos,
principalmente no que diz respeito à criação de mercados nos lugares
que mais precisam. A nossa iniciativa de trabalho a montante — que
continuou desenvolvendo o nosso pipeline de longo prazo mesmo
no auge da pandemia — será o nosso principal instrumento para
criar novas oportunidades de desenvolvimento de projetos e talvez
represente a nossa maior esperança para o futuro.
Também devemos encontrar maneiras ousadas e criativas de trazer
ainda mais capital privado para o mundo em desenvolvimento.
Apesar dos desafios da pandemia, conseguimos mobilizar o segundo
maior montante de capital da história da IFC. Mas isso ainda não é
suficiente para alcançar as nossas ambições.
Nutrir parcerias novas e antigas será essencial para o nosso sucesso.
Criaremos plataformas inovadoras de financiamento que nos
permitirão ampliar e diversificar as categorias de nossos investidores.
E, a cada rodada, analisaremos de maneira proativa os fatores que
impedem as entidades do setor privado de investirem nos mercados
emergentes — inclusive por meio de reformas regulatórias e
definição de padrões.
A pandemia mostrou que não há desafios que a IFC não possa
enfrentar. Sou muito grato pela equipe maravilhosa que nos trouxe
até aqui e que está tão bem preparada para nos conduzir rumo a um
futuro brilhante. Espero contar com vocês para encarar os próximos
meses e anos com otimismo — para a nossa organização, os nossos
clientes, as pessoas e as comunidades que servimos, e o futuro verde,
inclusivo e resiliente que construiremos juntos.

Os compromissos da IFC com os setores de telecomunicações, mídia
e tecnologia nos países emergentes ultrapassaram USUS$1 bilhão pela
primeira vez este ano, sendo quase três quartos destinados à África.
Mas isso é apenas o começo. Uma recuperação resiliente deve incluir
levar a conectividade digital para todo o mundo em desenvolvimento,
de modo que a população mais pobre e marginalizada tenha acesso
ao ensino a distância e a oportunidades de trabalho.

Makhtar Diop
Diretor-Gerente da IFC

ANO EM ANÁLISE

Destaques Financeiros
Milhões de dólares, a partir e para os exercícios findos em 30 de junho
2021
Lucro (perda) líquido atribuível à IFC1

2020

2019

US$ 4.209 US$ (1.672) US$

Doações à AID
(Perda) Lucro antes das doações à AID
Total de ativos

2018

2017

93 US$ 1.280 US$ 1.418

213

–

–

80

101

4.422

(1.672)

93

1.360

1.523

US$ 105.264 US$ 95.800 US$99.257 US$94.272 US$92.254

Empréstimos, investimentos patrimoniais e títulos de dívida,
líquidos

44.991

41.138

43.462

42.264

40.519

Valor justo estimado dos investimentos em ações

12.024

10.366

13.113

14.573

14.658

4,2%

(1,7)%

0,1%

1,4%

1,6%

14,9%

(6,3)%

0,3%

5,0%

5,9%

114%

96%

104%

100%

82%

Principais Índices
Retorno sobre ativos médios (base GAAP)1
Retorno sobre o capital médio (base GAAP)

1

Caixa e investimentos líquidos como uma porcentagem das
exigências estimadas de caixa para os próximos três anos
Relação dívida/patrimônio

2,1

2,2

2,2

2,5

2,7

Total de recursos disponíveis (USUS$

bilhões)

30,7

28,2

27,8

24,7

23,6

Total de recursos necessários (USUS$

bilhões)

20,5

20,3

21,8

20,1

19,4

4,9%

6,3%

4,7%

5,1%

6,1%

Reserva total contra perdas em empréstimos para a carteira total
de empréstimos desembolsados

1. Os resultados financeiros não são diretamente comparáveis devido à adoção do ASU 2016– 01 em 1º. de julho de 2019, que resultou no
informe de todos os ganhos e perdas não-realizados sobre investimentos em ações como lucro líquido desde o EF19.

Despesas do Programa de Serviços de Consultoria do EF21
Valores em milhões de dólares
Total

US$ 244,0

100%

Por Região
África Subsaariana
Leste da Ásia e Pacífico
Europa e Ásia Central
Global
Sul da Ásia
Oriente Médio e Norte da África
América Latina e Caribe

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

77,4
34,3
33,1
30,4
23,5
23,4
21,8

32%
14%
14%
12%
10%
10%
9%

Assessoria por Setor da IFC
Grupo de Instituições Financeiras
Manufatura, Agronegócios e Serviços
Assessoria de Transação
Infraestrutura e Recursos Naturais
Tecnologias Disruptivas e Fundos

US$ 156,2
56,4
37,3

64%
23%
15%

36,0
21,3

15%
9%

5,2

2%

Assessoria Regional para a Criação de Mercados

US$ 59,4

24%

Outras consultorias, incluindo Ambiental, Social e Governança

US$ 28,4

12%

Por Área de Negócios

“QUANDO TANTOS OUTROS DERAM UM PASSO PARA TRÁS,
A IFC DEU UM PASSO PARA FRENTE: AJUDOU OS PAÍSES EM
DESENVOLVIMENTO A SUPERAR A PIOR CRISE SANITÁRIA,
PRESERVAR EMPREGOS E AMPLIAR AS SOLUÇÕES CLIMÁTICAS.”
MAKHTAR DIOP, DIRETOR-GERENTE DA IFC

Compromissos de longo prazo do EF21
Valores em milhões de dólares, para a conta da IFC em 30 de junho de 2021

Total

US$ 12.474

100,00%

Por Setor
Mercados financeiros
Saúde e Educação
Infraestrutura
Agronegócio e Silvicultura
Turismo, Varejo e Propriedade
Manufatura
Fundos
Telecomunicações e Tecnologia da Informação
Recursos Naturais 1

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

5.899
1.321
1.045
1.009
992
833
636
601
138

47,29%
10,59%
8,38%
8,09%
7,95%
6,68%
5,10%
4,82%
1,10%

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

2.830
2.792
2.435
1.962
1.516
928
12

22,69%
22,39%
19,52%
15,73%
12,15%
7,44%
0,10%

US$ 10.802
US$ 1.157
US$ 475
US$
40

86,60%
9,28%
3,81%
0,32%

Por Região
Leste da Ásia e Pacífico
América Latina e Caribe
África Subsaariana
Europa e Ásia Central
Sul da Ásia
Oriente Médio e Norte da África
Global

Por Produto
Empréstimos2
Capital Próprio3
Garantias
Produtos de gestão de risco

Exposição da carteira no EF214
Valores em milhões de dólares, da própria conta da IFC em 30 de junho de 2021
Total

US$ 64.092

100%

US$ 24.418
US$ 9.981
US$ 6,246
US$ 4.341
US$ 4.082
US$ 3.848
US$ 3.767
US$ 3,098
US$ 2.720
US$ 1.591

38%
16%
10%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
2%

US$ 12.490
US$ 11.786
US$ 11.221
US$ 10.004
US$ 8.997
US$ 5.752
US$ 3.840

19%
18%
18%
16%
14%
9%
6%

Por Setor
Mercados financeiros
Infraestrutura
Fundos
Manufatura
Agronegócio e Silvicultura
Saúde e Educação
Turismo, Varejo e Propriedade
Financiamento do comércio
Telecomunicações e Tecnologia da Informação
Recursos Naturais 1

Por Região5
América Latina e Caribe
Leste da Ásia e Pacífico
África Subsaariana
Sul da Ásia
Europa e Ásia Central
Global
Oriente Médio e Norte da África
1. Inclui as atividades da IFC em petróleo, gás e mineração.
2. Inclui produtos do tipo empréstimo, quase empréstimo.
3. Inclui produtos do tipo patrimônio líquido, quase patrimônio líquido.
4. A exposição da carteira é definida como a soma (i) da exposição comprometida para investimentos em dívida da IFC, (ii) do valor
justo de mercado dos investimentos em ações da IFC e (iii) do total de comprometimentos patrimoniais não desembolsados.
5. Exclui participações individuais de países em projetos regionais e globais.

SOBRE A

IFC

A IFC — membro do Grupo Banco Mundial — é a maior instituição
de desenvolvimento global voltada para o setor privado nos
mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento.
Trabalhamos em mais de 100 países, utilizando o nosso capital,
conhecimento especializado e influência para criar mercados
e oportunidades para melhorar vidas. No exercício financeiro
de 2021, investimos USUS$31,5 bilhões em compromissos totais,
incluindo USUS$23,3 bilhões em financiamentos de longo prazo
e USUS$8,2 bilhões em financiamentos de curto prazo, para
empresas privadas e instituições financeiras em economias
emergentes e em desenvolvimento, alavancando o poder do
setor privado para eliminar a pobreza extrema e impulsionar a
prosperidade compartilhada. Para mais informações, acesse www.
ifc.org.
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