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O que é o Grupo Banco Mundial?
Children at Risk
Foundation

▪

Formado por 189 países, funciona como
uma cooperativa

▪

Um dos pilares do desenvolvimento social
e econômico mundial desde a Segunda
Guerra

▪

A única agência de financiamentos com
presença e impacto globais

▪

Angaria fundos nos mercados financeiros
internacionais para combater a pobreza
através do financiamento de projetos nos
países em desenvolvimento

▪

Ajuda a atrair investimentos privados por meio de co-investimentos,
garantias e seguros de risco político

▪
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Oferece aconselhamento econômico e técnico aos países-membros

Perspectiva Histórica
▪

Concebido durante a Conferência de Bretton
Woods, EUA em janeiro de 1944. Brasil é
sócio-fundador

▪

Financiou e apoiou a reconstrução após a
Segunda Guerra e teve um papel ativo na
definição da ordem econômica do pós-guerra

▪

É um dos principais agentes para o desenvolvimento social e econômico na
América Latina, Ásia e África

▪

É uma agência especializada independente do Sistema das Nações Unidas
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O Grupo Banco Mundial
Banco Internacional para a
Reconstrução e
Desenvolvimento - Bird, 187
membros
Início das operações: 1946
Associação Internacional
para o Desenvolvimento AID, 170 membros
Fundação: 1960

Grupo
Banco Mundial

Corporação Financeira Internacional –
IFC
Fundação: 1956, 182 membros
Agência Multilateral de Garantia de
Investimentos – AMGI Fundação:
1988, 175 membros
Centro Internacional para Acerto de
Disputas de Investimento - CIADI, 147
membros
Fundação: 1966
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Histórico
Anna Rigato – Caridade do Piauí

40 – ▪ Reconstrução
50 – ▪ Infraestrutura e indústria
60 – ▪ Agricultura

70 – ▪ Educação, saúde e

necessidades básicas

80 –
90 –
2000 –

▪

Ajuste estrutural

▪

Economias em transição

▪

Parcerias e Metas de
Desenvolvimento Global

2010 - ▪ Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
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Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
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Missão
Trabalhando por um mundo
sem pobreza
▪ O desafio do Banco é ajudar a acabar com a pobreza
extrema dentro de uma geração e impulsionar a
prosperidade compartilhada
▪ Obtenção dos
Sustentável

Objetivos

de

Desenvolvimento

▪ Aprender com os países em desenvolvimento,
trabalhando em parceria para reduzir a pobreza,
inclusive por meio de iniciativas “sul-sul”

▪ Construção de um ambiente favorável para
investimentos, geração de empregos e crescimento
sustentável, capacitando os pobres para que
participem do crescimento
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TEMOS DOIS

OBJETIVOS PARA 2030:
1

- DIMINUIR A MENOS DE 3% o percentual de pessoas em
extrema pobreza (vivendo com menos de US$1.90 ao dia)

2

- promover a prosperidade compartilhada, fomentando o
AUMENTO DE RENDA DOS 40% MAIS POBRES da população mundial

IBRD
International Bank for
Reconstruction and
Development
IFC
International Finance
Corporation
MIGA
Multilateral Investment
Guarantee Agency

IDA
International Development
Association

Empréstimos para governos de
países de renda média e baixa
com boa posição de crédito

Soluções em desenvolvimento
do setor privado
Garantias de riscos nãocomerciais de investimento
estrangeiro direto

Empréstimos sem juros e
subsídios para governos dos
mais pobres países

▪ Fundada em 1956 com 184 países membros
▪ Maior fonte multilateral de empréstimo/capital
próprio para o setor privado de mercados
emergentes
▪ Oferece serviços de investimento e consultoria
para clientes do setor público e privado
▪ Recursos e know-how de um banco de
desenvolvimento global + flexibilidade de um
banco comercial

▪ Setor de saneamento é prioridade para a IFC

12 de Janeiro de 2021

ICSID
International Centre for
Settlement of Investment
Disputes

Conciliação e arbitragem de
disputas de investimento

A IFC: O QUE FAZEMOS
INVESTIMENTO

CONSULTORIA

MOBILIZAÇÃO

Produtos financeiros adaptados às
necessidades do cliente

Soluções inovadoras que combinam
experiência e ferramentas da IFC

M obilizando e gerenciando capital para
investimento

▪

Empréstimos

▪

Ajudar a criar novos mercados

▪

Sindicalizações

▪

Participações acionárias

▪

▪

IFC Asset Management Company

▪

Derivativos e financiamento
estruturado

Criar oportunidades de
investimento

▪

Fortalecer o desempenho e o
impacto dos clientes

▪

Fortalecer os padrões ambientais,
sociais e de governança
corporativa

▪

Blended Concessional Finance

▪

Estruturação de Projetos junto a
empresas privadas e estatais
(Upstream)

IFC UPSTREAM: APOIO PARA CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO
Assistência técnica

Apoiar clientes por m eio de consultoria técnica, especialm ente a projetos inovadores e com plexos.
✓ Assessoria técnica especializada de especialistas do setor e consultores da IFC.

Desenvolvim ento
de Projetos

Apoiar clientes na concepção e incubação de projetos a serem realizados pela própria em presa.
✓ Co-financiam ento de estudos de pré-viabilidade, projeto básico, análise de m ercado, estruturação com ercial e casos
de negócios e assessoria especializada de especialistas do setor e consultores da IFC.

Avaliações de
política e regulação

Em coordenação com o Banco Mundial, estudos para rem over as barreiras de entrada e prom over reformas regulatórias.

Banco Mundial - BIRD
Fonte dos
Recursos

Mercado financeiro, retorno de
empréstimos, contribuições

Termos de
Pagamento

Variáveis, normalmente: 12-30
anos, 3-5 anos de carência, taxa
de juros de 2% a 4%

Mutuários

Governos, estados, municípios e
empresas privadas, com
garantias dos governos
soberanos
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Pacotes de serviços do Banco Mundial

Financiamentos

Estudos Financiados pelo Banco
(ASA) ou pelos Governos (RAS)

Convocação
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Instrumentos de Financiamento

Instrumentos
Empréstimos
para Projetos
(IPF)
Empréstimos para
Políticas de
Desenvolvimento
(DPF)
Programa para
Resultados
(PforR)
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Mecanismo de Implementação

IPF e Procedimentos

Processos de Políticas do
Mutuário

Programas

Natureza dos Financiamentos
Financia bens, obras e serviços
em apoio a objetivos específicos
de desenvolvimento econômico
e social.
Financia políticas e ações
institucionais por meio de apoio
ao orçamento governamental.
Instrumento de financiamento
que vincula desembolsos à
obtenção de resultados
tangíveis alcançados pela
implementação de programas
do mutuário.

O Ciclo dos Projetos
Avaliação final
do projeto

Identificação
Banco e Mutuário

Preparação

Banco e
Mutuário

Mutuário

Implementação
e Supervisão

Avaliação
Banco Mundial

Banco e Mutuário

Negociações

Assinatura e
Efetividade
Banco e
Mutuário

Banco e Mutuário

Aprovação da
Diretoria
Banco

Identificação
Banco Mundial

Governo ou mutuário
▪ Coordenação: SAIN
(Planejamento)
▪ Postulante: órgão público
▪ Carta-Consulta à Comissão de
Financiamentos Externos –
COFIEX
▪ Fontes: CPS, propostas do
mutuário, estudos e análises
do Banco, projetos anteriores
▪ Formulação de teoria da
mudança – impacto buscado

▪ Documento de Conceito do
Projeto (PCN)

▪ Resolução da COFIEX – DOU
▪ Consulta ao Banco

▪ Documento Informativo do
Projeto – PID
▪ Lista de projetos em
preparação (pipeline) do
Banco
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Preparação
Banco Mundial

Governo ou mutuário

▪ Aconselhamento em projetos
e políticas

▪ Teoria da mudança –
definição de objetivos e
metas

▪ Assessoria na
preparação do projeto
▪ Apoio da definição dos
estudos
▪ Financiamento retroativo

▪ Estudos (técnico, econômico,
ambiental, social,
endividamento)
▪ Arranjos institucionais e de
políticas
▪ Necessidades de pessoal e
de treinamento
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Avaliação
Banco Mundial
▪ Aspecto econômico: benefícios para o país/mutuário,
redução da pobreza, análise de riscos (inclusive
sustentabilidade), Co-benefícios climáticos esperados
▪ Aspecto técnico: análise de objetivos, atividades e
planos, teoria da mudança, estimativas de custos,
previsão de licitações, cronograma de implementação,
resultados em aspectos de gênero, mudança climática
▪ Aspecto institucional: capacidade de implementação,
viabilidade financeira, análise ambiental e social.
engajamento da iniciativa privada e sociedade civil
▪

Resultados
▪ Documento de Avaliação do Projeto (PAD) ou PD
▪ Minutas dos documentos legais: convênios, acordos e
licitações
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Negociações e Aprovação
Banco Mundial

Governo ou mutuário
▪ Definição do Acordo de
Empréstimo -Dispõe sobre os
convênios, as condições, as
licitações e o plano de operações

▪ Apresentação ao Conselho
Diretor

▪ Aprovação - Projeto é
descrito no MOS e o PAD
final é posto à disposição
do público

▪ Senado Federal – CAE e plenário
▪ Concessão de aval para estados e
municípios
▪ Autorização do MF (PGFN e STN)
▪ Assinatura (efetividade)
▪ Parecer Legal da PGFN
▪ Credenciamento no Banco Central
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Implementação e Supervisão
Banco Mundial

Mutuário

▪

▪

Supervisão
▪

Monitorar o progresso e
oferecer aconselhamento

▪

Assegurar o uso correto
dos recursos do
empréstimo ou crédito

▪

Assegurar que as
licitações estejam de
acordo com as normas do
Banco e do Acordo de
Empréstimo

▪

Assegurar atendimento ao
Marco Socio-Ambiental do
Banco Mundial

Implementação
▪

Compras e licitações de
bens e serviços
▪

Editais publicados
no Development
Business

▪

Contratação de
consultores

▪

Supervisão de contratos
e pagamentos

▪

Monitoramento contínuo
de resultados
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Avaliação Final
Governo, mutuário e Banco Mundial
▪

Relatório de Conclusão da Implementação (ICR)
▪

Avalia o desempenho da implementação:
▪

Custo/benefício - Eficiência

▪

Realização das atividades e atingimento de metas Eficácia

▪

Análise dos êxitos e das falhas

▪

Riscos e Sustentabilidade

▪

Análises e lições aprendidas para serem utilizados na
elaboração de futuros projetos

▪

Documento avaliado de forma independente - Grupo
Independente de Avaliação (IEG)
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Banco Mundial (BIRD) no Brasil - Portfolio

Água
15%

O Banco Mundial tem
atualmente 31 projetos
na carteira com
US$ 5.4 bilhões em
empréstimos e US$ 154
milhões em doações

Agricultura
16%

Urbano
4%
Educação
7%
Energia
1%

Meio Ambiente
6%
Transporte
25%

Macro economia
4%

Proteção Social
22%

Projetos em implementação incluindo componentes/
atividades de saneamento
Teresina

• 5 projetos em implementação em
estados brasileiros
• US$ 808 milhões alocados para
projetos dedicados a água
• Atividades incluem – acesso a água e
esgoto, redução de perdas,
gerenciamento de recursos hídricos,
redução de enchentes, assistência
técnica, estudos, capacitação e
fortalecimento institucional, etc.
Nome do Projeto
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PE: Pró-Rural
CE: Projeto São José
AC: PróAcre
Bahia Produtiva
Paraiba Rural Sustentável
Fortaleza: FCS
RN Governo Cidadão
Total

% Relativo ao
Valor do Projeto
Componente de Água
(US$ Milhões)
75.00
100.00
256.53
150.00
50.00
73.30
360.00
1.083

47
53
27
46
55
20
-

Ceará: Projeto de Segurança
Hídrica e Governança

ÁGUA
• Melhorar a confiabilidade dos serviços de água em
municípios selecionados

• Incrementar a eficiência operacional dos serviços
de água na cidade de Fortaleza
• Apresenta ações em três áreas: 1) gestão de
recursos hídricos; 2) prestação de serviços de
água e 3) governança
Prazo até Dezembro 2026

INVESTIMENTO
US$ 139,88 milhões

BENEFICIADOS
9 milhões de pessoas
Foto: Mariana Ceratti/Banco Mundial

Ceará: Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Competitividade - Fase II –
Projeto São José
AGRICULTURA E ÁGUA
• Busca melhorar o acesso a mercados e a
saneamento rural; promover entre os beneficiários a
adoção de abordagens resilientes às mudanças
climáticas
• Atividades incluem: acesso a água, acesso a
módulos sanitários, reuso, conservação hídrica,
capacitação, inovação e higiene, entre outros

Prazo até dezembro 2025
INVESTIMENTO
US$ 100 milhões

BENEFICIADOS
35.000 famílias

Foto: Mariana Ceratti/Banco Mundial

A Water Secure World for All

Garantir a
sustentabilidade
dos Recursos
Hídricos

Prover
Serviços

Construir
Resiliência

Muito obrigada!
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