
DESTAQUES DO
RELATÓRIO ANUAL DA IFC DE 2022 

No exercício financeiro de 2022, a IFC assumiu 
compromissos no valor recorde de US$ 32,8 bilhões em 
favor de empresas privadas e instituições financeiras 
nos países em desenvolvimento, mobilizando assim 
a capacidade do setor privado de erradicar a pobreza 
extrema e incentivar a prosperidade compartilhada 
enquanto as economias enfrentam os impactos de 
uma sucessão de crises globais.



Intensificando esforços em tempos de incertezas.

O título do nosso Relatório Anual reflete a nossa determinação de avançar,  
com um senso de urgência, no momento em que o mundo mais precisa de nós.

Em face das inúmeras incertezas do momento, enfrentar e solucionar os 
desafios crescentes com determinação é o único caminho possível.

Desafios globais 
O ritmo lento da vacinação nos países em desenvolvimento 
e o surgimento de novas variantes prolongaram os impactos 
da pandemia de Covid‑19. A guerra na Ucrânia desencadeou 
uma crise humanitária na região, provocou uma crise alimentar 
mundial e ainda prejudicou as cadeias globais de suprimento. A 
inflação em alta agravou a pobreza e ameaçou investimentos 
essenciais nos mercados emergentes. Eventos climáticos mais 
frequentes e intensos apontam para as terríveis consequências 
do descaso com o planeta.

Juntos, esses desafios indicam uma única verdade: não 
podemos retroceder. Estamos vivendo um novo normal, que 
vai demandar novas parcerias e criatividade para preparar o 
caminho para um futuro mais sustentável, resiliente e inclusivo.

O que o novo normal exige da IFC? Essa pergunta esteve 
em minha mente o ano todo. Tenho muito orgulho do que 
a nossa equipe conquistou em meio a um momento de 
incertezas sem precedentes e a crescente fragilidade em 
todo o mundo. O exercício financeiro de 2022 alcançou novo 
recorde, com um total de compromissos de investimentos de 
US$ 32,8 bilhões. Esses investimentos possibilitaram a criação 
de polos regionais que podem produzir vacinas e outros bens 
essenciais, auxiliaram no fluxo do comércio em áreas frágeis e 
afetadas por conflitos, e mantiveram projetos na área climática 
em curso em meio à ansiedade econômica que poderia tê‑los 
desviado da rota.

Quando eu olho para trás e reflito sobre todas as conquistas 
da IFC, surge uma constante: a capacidade da IFC de desafiar 
as incertezas e gerar resultados que provocam mudanças na 
vida das pessoas. A nossa capacidade de avançar em meio 
às circunstâncias mais desafiadoras e impulsionar os outros 
também. A nossa disposição para assumir riscos e aproveitar 
as oportunidades. 

Construir resiliência
Em todo o mundo, os países estão sentindo os efeitos de crises 
convergentes. Eles estão sentindo a necessidade de olhar para 
dentro, consolidar seus recursos e se concentrar nos problemas 
internos. Mas construir Estados fortes e fortalecer os laços 
globais não são e não devem ser mutuamente exclusivos. 

Para manter o fluxo do comércio transfronteiriço em épocas 
turbulentas, a IFC se comprometeu com valores recordes para 
o apoio ao financiamento do comércio nos países emergentes, 
principalmente os de baixa renda.

CARTA DE MAKHTAR DIOP
Diretor‑Gerente da IFC 



É possível, por exemplo, desenvolver cadeias de suprimentos 
médicos para enfrentar a pandemia. Desde março de 2020, 
a IFC investiu e mobilizou mais de US$ 2,2 bilhões para 
ajudar a levar vacinas, equipamentos de proteção individual 
e suprimentos médicos aos mercados emergentes, com 
foco especial nas infraestruturas regionais e nos canais de 
distribuição na África que podem atender as populações locais 
passada a crise da Covid‑19.

As possíveis implicações dessa abordagem vão muito além 
da assistência de saúde. Vislumbramos oportunidades 
semelhantes para criar ecossistemas resilientes em áreas 
como agricultura — e, portanto, segurança alimentar — e 
habitação. Na verdade, planejamos usar a nossa Plataforma 
Global de Saúde como modelo para enfrentar a insegurança 
alimentar e prestar assistência aos agricultores, processadores 
de alimentos e distribuidores de fertilizantes nos países em 
desenvolvimento.

Continuaremos também a fazer a ponte entre indivíduos e 
capacitação, recursos digitais e capital para abrir negócios. 
Esses investimentos são essenciais para estimular os motores 
econômicos dos mercados emergentes e promover formas de 
inovação que podem mudar o mundo.

Desenvolvimento multidimensional
Considere a crise energética no mundo em 
desenvolvimento, onde 600 milhões de pessoas só na 
África ainda não têm acesso à eletricidade. A necessidade 
de enfrentar esse problema não deve ser questionada. Os 
impactos cada vez mais graves das mudanças climáticas 
deixam claro que não podemos continuar a tratar esse 
tema como sempre fizemos. Precisamos encontrar um 
novo caminho: um caminho que combine avanços em 
tecnologias sustentáveis e grandes investimentos em 
adaptação com acordos comerciais e instrumentos 
financeiros inovadores. Somente assim conseguiremos levar 
a eletricidade para a África — descarbonizando um dos 
setores que mais contribuem para as emissões de gases de 
efeito estufa no mundo — e ajudar os países de renda média 
em sua transição energética.

Este é apenas um exemplo de desenvolvimento 
multidimensional, mas há muitos outros. Precisamos expandir 
o acesso ao capital para as pequenas empresas e convocar 
mais mulheres e minorias sub‑representadas para participar. 
Precisamos construir moradias acessíveis e investir em 
materiais de construção mais sustentáveis.

É difícil subestimar o poder dessas oportunidades. Elas têm 
potencial para criar cenários mutuamente vantajosos que 
beneficiam empresas, nações e toda a comunidade global. 
No entanto, também demandarão esforços contínuos, novas 
parcerias e a estreita colaboração entre os setores público e 
privado e as organizações internacionais de desenvolvimento, 
como a IFC.

Criação de uma IFC mais forte 
No novo normal, temos que nos sentir confortáveis para 
enfrentar mais desafios, o que significa assumir mais riscos 
e estar dispostos a ir além. Temos que querer mais para 
o futuro do mundo, fazer mais para conseguir isso, nos 
tornarmos as melhores versões de nós mesmos.

A IFC já deu muitos passos importantes para atender 
as demandas do momento. Estamos aumentando 
continuamente os nossos compromissos na área climática, 
e todos os investimentos diretos devem estar alinhados com 
o Acordo de Paris até 2025. Dando continuidade ao nosso 
trabalho de definição de padrões globais, estamos lançando 
novas taxonomias verdes para projetos favoráveis ao clima 
e fornecendo diretrizes para o financiamento azul visando 
promover a economia azul e salvar os nossos oceanos.

Continuamos desenvolvendo a nossa capacidade de ousar, 
mas de maneira prudente. Sabemos o quão importante é 
a nossa disposição de entrar em mercados desafiadores, 
e mantemos nosso compromisso de mapear rotas que 
servirão de caminhos para outros. Pretendemos ampliar o 
nosso uso de instrumentos financeiros combinados para 
ajudar a reequilibrar os riscos para os investidores privados, e 
continuaremos a apostar em ideias e inovações que tragam 
mudanças. Sabemos que nem todos os investimentos darão 
resultado, mas o impacto potencial daqueles que darão irá 
superar os custos.

Eu estou especialmente animado com o crescimento do 
nosso programa Upstream, que foi reconhecido e tornou‑se 
parte central de nossas operações. Agora, estamos mudando 
o nosso foco para executar um inventário robusto de 
projetos comercialmente viáveis e converter essas ideias em 
investimentos que façam a diferença e criem mercados novos 
ou expandam aqueles existentes, inclusive em países frágeis.

Mesmo com todas essas iniciativas, ainda há muito o 
que podemos e devemos fazer. Por esse motivo, estamos 
melhorando, de maneira proativa, a forma como a 

nossa organização atua em todo o mundo. Estamos 
implementando mudanças na estrutura organizacional 
da IFC e nas estruturas de tomadas de decisões que irão 
descompartimentar os serviços, fomentar uma colaboração 
maior e agilizar as tomadas de decisões de modo que a 
equipe na linha de frente, que conhece bem as condições em 
campo, possa responder aos clientes com rapidez e eficiência.

Minha esperança é de que essas mudanças ajudem a 
otimizar a IFC para o futuro. Quero que a nossa organização 
abrace a mudança e incentive talentos. Quero que tenhamos 
uma cultura diversa, dinâmica e inclusiva. Em outras 
palavras, quero que sejamos nada menos que os melhores 
em desenvolvimento global — para os nossos clientes, para 
as pessoas e comunidades que servimos, e para nós mesmos.

O novo normal não é algo que devemos temer. É algo que 
deve inspirar o nosso trabalho rumo a um futuro melhor e 
mais promissor.

“ Em face das inúmeras 
incertezas do momento, 
enfrentar e solucionar os 
desafios crescentes com 
determinação é o único 
caminho possível.”

Makhtar Diop
Diretor‑Gerente



DESTAQUES OPERACIONAIS DA IFC 
Em milhões de dólares, para os exercícios findos em 30 de junho

2022 2021 2020 2019 2018

Compromissos de investimentos1 US$ 32.825 US$ 31.500 US$ 28.430 US$ 24.890 US$ 30.699

Compromissos de investimentos de longo prazo
PARA A CONTA DA IFC US$ 12.569 US$ 12.474 US$ 11.135 US$ 8.920 US$ 11.629

Número de projetos 296 313 282 269 366

Número de países 68 71 67 65 74

MOBILIZAÇÃO2 US$ 10.596 US$ 10.831 US$ 10.826 US$ 10.206 US$ 11.671

Empréstimos sindicalizados US$ 3.475 US$ 3.647 US$ 4.989 US$ 5.824 US$ 7.745

Iniciativas da IFC e outras US$ 3.311 US$ 3.693 US$ 3.370 US$ 2.857 US$ 2.619

Fundo da Empresa de Gestão de Ativos (AMC) US$ 248 US$ 244 US$ 50 US$ 388 US$ 263

Mobilização de Assessoria3 US$ 3.562 US$ 3.246 US$ 2.417 US$ 1.137 US$ 1.044

TOTAL DE COMPROMISSOS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO US$ 23.166 US$ 23.305 US$ 21.961 US$ 19.126 US$ 23.301

Compromissos de investimentos de curto prazo
Compromissos Anuais4 US$ 9.659 US$ 8.195 US$ 6.469 US$ 5.764 US$ 7.398

Desembolsos de investimento
Da conta da IFC US$ 13.198 US$ 11.438 US$ 10.518 US$ 9.074 US$ 11.149

Empréstimos sindicalizados US$ 2.589 US$ 1.309 US$ 2.231 US$ 2.510 US$ 1.984

TOTAL DE DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO US$ 15.787 US$ 12.747 US$ 12.749 US$ 11.584 US$ 13.133

Exposição da carteira5

Número de empresas 1.848 1.822 1.880 1.930 1.977

Da conta da IFC US$ 63.763 US$ 64.092 US$ 58.650 US$ 58.847 US$ 57.173

Empréstimos sindicalizados US$ 15.235 US$ 15.658 US$ 16.161 US$ 15.787 US$ 16.210

TOTAL DE EXPOSIÇÃO DE CARTEIRA US$ 78.998 US$ 79.750 US$ 74.811 US$ 74.635 US$ 73.383

Serviços de consultoria
Despesas do programa de Serviços de Consultoria US$ 250.6 US$ 244.0 US$ 274.4 US$ 295.1 US$ 273.4

Participação do programa nos países da AID6 51% 54% 57% 59% 57%

1. Os Compromissos de Investimento incluem aqueles de longo e curto prazos.

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 US$ 895 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 como 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 usou 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 US$ 6.473 milhões e atualizado para US$ 6.469 milhões. O Financiamento de 
Curto prazo inclui o Programa Global de Financiamento do Comércio (GTFP) e o Programa Global de Financiamento para Fornecedores do Comércio (GTSF). 

5. A exposição da carteira é definida como a soma da (i) exposição comprometida para investimentos em dívida da IFC, (ii) 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 não é diretamente comparável às dos anos anteriores.

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.



RESULTADOS DO EF22 

Destaques Financeiros
Milhões de dólares, a partir e para os exercícios findos em 30 de junho 

2022 2021 2020 2019 2018

Lucro (perda) l íquido1 US$ (464) US$ 4.209 US$ (1.672) US$ 93 US$ 1.280

Doações à AID – 213 – – 80

Lucro (perda) antes das doações à AID (464) 4.422 (1.672) 93 1.360

Total de ativos US$ 99.010 US$ 105.264 US$ 95.800 US$ 99.257 US$ 94.272

Investimentos 44.093 44.991 41.138 43.462 42.264

Principais índices
Índice de liquidez total 111% 114% 96% 104% 100%

Relação dívida/patrimônio 1,6 2,1 2,2 2,2 2,5

Total de recursos disponíveis (US$ bilhões) 32,5 30,7 28,2 27,8 24,7

Total de recursos necessários (US$ bilhões) 20,1 20,5 20,3 21,8 20,1

Reserva total contra perdas em 
empréstimos para a carteira total de 
empréstimos desembolsados 4,4% 4,9% 6,3% 4,7% 5,1%

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 EF22 
Valores em milhões de dólares

Total US$ 250,6 100%

Por Região
África US$ 98,7 39%
Global US$ 31,2 12%
Leste Asiático e Pacífico US$ 28,9 12%
América Latina e Caribe US$ 26,1 10%
Sul da Ásia US$ 20,0 8%
Europa US$ 19,9 8%
Oriente Médio US$ 14,9 6%
Ásia Central e Turquia US$ 10,9 4%

Por Área de Negócios
Setores da IFC US$ 169,7 68%

Grupo de Instituições Financeiras 62,3 25%
Manufatura, Agronegócios e Serviços 44,0 18%
Assessoria de Transação 35,1 14%
Infraestrutura e Recursos Naturais 22,6 9%
Tecnologias Disruptivas e Fundos 5,7 2%

Outras consultorias, incluindo Ambiental, Social e Governança US$ 28,9 12%
Assessoria Regional para a Criação de Mercados US$ 52,0 21%

“ESTAMOS VIVENDO UM NOVO NORMAL, QUE VAI 
DEMANDAR NOVAS PARCERIAS E CRIATIVIDADE  
PARA PREPARAR O CAMINHO PARA UM FUTURO  
MAIS SUSTENTÁVEL, RESILIENTE E INCLUSIVO” 
 
MAKHTAR DIOP, DIRETOR‑GERENTE DA IFC 



Compromissos de longo prazo do EF22 
Valores em milhões de dólares, para a conta da IFC em 30 de junho de 2022

Total US$ 12.569 100.00%

Por Setor
Mercados financeiros US$ 6.189 49,24%
Infraestrutura US$ 1.596 12,70%
Manufatura US$ 1.093 8,69%
Saúde e Educação US$ 809 6,44%
Fundos US$ 765 6,09%
Agronegócio e Silvicultura US$ 706 5,62%
Telecomunicações e Tecnologia da Informação US$ 656 5,22%
Turismo, Varejo e Propriedade US$ 655 5,21%
Recursos Naturais 1 US$ 100 0,80%

Por Região
América Latina e Caribe US$ 3.164 25,17%
Leste Asiático e Pacífico US$ 2.965 23,59%
África US$ 2.643 21,02%
Sul da Ásia US$ 1.605 12,77%
Ásia Central e Turquia US$ 1.024 8,15%
Europa US$ 906 7,20%
Oriente Médio US$ 254 2,02%
Global US$ 8 0,07%

Por Produto
Empréstimos2 US$ 10.190 81,07%
Capital Próprio3 US$ 1.622 12,90%
Garantias US$ 720 5,72%
Produtos de gestão de risco US$ 38 0,30%

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.

Site da IFC: ifc.org

Facebook: facebook.com/IFCwbg

Twitter: twitter.com/IFC_org

LinkedIn: linkedin.com/company/IFClinkedin

YouTube: youtube.com/c/
InternationalFinanceCorporation

Instagram: instagram.com/ifc_org/

A IFC — membro do Grupo Banco Mundial — é a maior instituição de desenvolvimento global 
voltada para o setor privado nos mercados emergentes. 

Trabalhamos em mais de 100 países, utilizando o nosso capital, conhecimento especializado e 
influência para criar mercados e oportunidades nos países em desenvolvimento.

FIQUE CONECTADOSOBRE A IFC

2121 PENNSYLVANIA AVENUE, NW 
WASHINGTON, DC 20433 USA

Exposição da carteira no EF224

Valores em milhões de dólares, da própria conta da IFC em 30 de junho de 2022

Total US$ 63.763 100%

Por Setor
Mercados financeiros US$ 24.312 38%
Infraestrutura US$ 9.058 14%
Fundos US$ 6.605 10%
Manufatura US$ 4.471 7%
Saúde e Educação US$ 4.037 6%
Agronegócio e Silvicultura US$ 3.951 6%
Turismo, Varejo e Propriedade US$ 3.826 6%
Financiamento do comércio US$ 3,406 5%
Telecomunicações e Tecnologia da Informação US$ 2.644 4%
Recursos Naturais1 US$ 1.451 2%

Por Região5

África US$ 13.345 21%
América Latina e Caribe US$ 12.956 20%
Leste Asiático e Pacífico US$ 12.593 20%
Sul da Ásia US$ 8.637 14%
Global US$ 5.641 9%
Ásia Central e Turquia US$ 4.357 7%
Europa US$ 3.620 6%
Oriente Médio US$ 2.614 4%

Por Produto
Empréstimos2 US$ 44.011 69%
Capital Próprio3 US$ 14.504 23%
Garantias US$ 4.883 8%
Produtos de gestão de risco US$ 364 1%

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.

Criando Mercados, Criando Oportunidades

Corporaçao  
Financiera Internacional 
GRUPO BANCO MUNDIAL

https://ifc.org
http://facebook.com/IFCwbg
http://twitter.com/IFC_org
http://linkedin.com/company/IFClinkedin
http://youtube.com/c/InternationalFinanceCorporation
http://youtube.com/c/InternationalFinanceCorporation
http://instagram.com/ifc_org/

