
N O S S A

A S S I N A T U R A É

O Banco Mundial fez a migração para a assinatura eletrônica em todos
os financiamentos do BID/AID por meio de empréstimos, créditos e
subvenções, bem como acordos financeiros para Subsídios do Fundo
Fiduciário Executados pelos Recipientes (RETFs) administrados pelo
Banco Mundial. A migração para assinatura eletrônica permitirá que o
Banco capture todos os documentos assinados e compromissos
relacionados de maneira oportuna e completa para inclusão nas
demonstrações financeiras trimestrais e anuais, de acordo com os
requisitos de relatórios das demonstrações financeiras do BIRD e AID,
de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos Estados
Unidos (US GAAP).

O Banco Mundial implementou um mecanismo robusto para registrar de forma consistente e 

imediata a assinatura de acordos de financiamento com a utilização de assinaturas eletrônicas.

NOSSO 
IMPACTO  É   
REAL

e-Signatures for IBRD/IDA Financing Agreements 

OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2023

Assine 
Online

Benefícios para os Mutuários/Recipientes e Banco Mundial 

Retorno mais rápido de
assinatura & contra-

assinatura

Pode ser feito do celular, 
Assine em qualquer lugar 

e qualquer momento

Forma segura de assinar, 
possibilitada pela 

criptografia

Menor custo de financiamento
continua devido à credibilidade 

alta do Banco no mercado

Promove práticas 
ecológicas

Rápido & preciso 
demonstrações de 

acordo com o US GAAP



E se algum país não puder participar?

No Banco Mundial, trabalhamos com afinco para ajudar nossos clientes a conseguir os menores custos de

financiamento. Nossa credibilidade nos mercados financeiros nos permite emprestar com as melhores taxas
possíveis, que então passamos para nossos clientes. Se a nossa credibilidade cair, os custos de financiamento

subirão. E, qualquer atraso no registro de contratos recém-assinados de financiamento leva a declarações

financeiras imprecisas, o que prejudica a nossa credibilidade. Dessa forma, é fundamental que nossos
demonstrativos financeiros reflitam os compromissos assim que um contrato de financiamento for assinado.

Para garantir isso, o Banco Mundial agora exige que todos os clientes assinem eletronicamente todos os

acordos de financiamento do BIRD e da AID.

Além disso, o uso uniforme de assinaturas eletrônicas para todos os acordos de financiamento está alinhado
com a iniciativa do Banco Mundial de aumentar o uso de soluções tecnológicas para melhorar a eficiência,

reduzir custos e melhorar a qualidade e a consistência do processo de assinatura para as contrapartes dos

países e para o Banco. Além disso, é uma prática ecológica e a coisa certa a fazer. Todos os clientes do Banco
Mundial já assinam eletronicamente os pedidos de desembolso de empréstimos aproveitando os benefícios de

ser rápido, seguro e fácil. Tudo que os clientes precisam é um endereço de e-mail e uma conexão de internet.

Todo os clientes do Banco Mundial devem usar assinaturas eletrônicas nos próximos acordos financeiros. Até

30 de junho de 2023, tanto a assinatura a papel e caneta como a assinatura eletrônica estão disponíveis. A
partir de 1º de julho de 2023, todos os Acordos Financeiros do BIRD/AID serão fornecidos aos Mutuários/

Destinatários eletronicamente para assinatura. A exigência do Banco será de assinaturas eletrônicas via

DocuSign, em que o Banco e o Mutuário/Recipiente assinam eletronicamente.

Tocamos e clicamos.

Para as cerimônias oficiais de assinatura, 
a assinatura presencial pode ser feita 
pelo DocuSign. Com esse processo de 
assinatura, as assinaturas serão coletadas 
dos signatários em poucos minutos. Para 
maiores informações sobre como o 
Banco Mundial pode facilitar a assinatura 
presencial usando o DocuSign, por favor, 
entre em contato com os colegas do setor 
jurídico no Banco Mundial.

Para os países que não puderem participar de um 
ambiente exclusivamente de assinaturas eletrônicas, 
será disponibilizada uma "modalidade dupla", em 
que as duas partes primeiro assinam 
eletronicamente; e depois, os Mutuários/Recipientes 
têm a opção de imprimir a cópia assinada 
eletronicamente conforme necessário e assinar 
manualmente, com papel e caneta, ao lado de sua 
assinatura eletrônica. Outras opções de assinatura 
serão consideradas apenas excepcionalmente.

E se for necessária uma Cerimônia 
de Assinatura?

Acordos de financiamento do BIRD e da AID para empréstimos, 
créditos, subvenções, garantias e Subsídios do Fundo Fiduciário 

Executados pelos Recipientes (RETFs) administrados pelo Banco 
Mundial são abrangidas. Acordos para garantias em apoio a 
projetos do setor privado não são abrangidos, por seguirem um 

processo de assinatura diferente

Assinaturas no 
âmbito da 

obrigatoriedade da 
assinatura 
eletrônica


	Slide 1
	Slide 2

