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ERRADICAR A POBREZA EXTREMA.
PROMOVER A PROSPERIDADE
COMPA RTILH ADA.
Nas últimas três décadas, a extensão da pobreza extrema caiu rapidamente.
O percentual de pessoas que vivem em pobreza extrema em 2013 é menos
da metade do que era em 1990. Com base nessa tendência, é possível antever
um mundo no qual a pobreza extrema tenha efetivamente sido eliminada em
uma geração. Embora hoje mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo
ainda esteja desamparado, a desigualdade e a exclusão social parecem estar
aumentando em vários países e é preciso vencer muitos desafios urgentes e
complexos para manter o recente impulso de redução da pobreza.

Nesse contexto, o Grupo Banco Mundial definiu objetivos ambiciosos,
porém alcançáveis, para servirem de base para seu trabalho de superar
esses desafios históricos. A instituição se esforçará, especificamente, para
erradicar a pobreza extrema no âmbito global até 2030 e para promover a
prosperidade compartilhada nos países em desenvolvimento, o que implicará
o incentivo ao aumento da renda dos 40% mais pobres da população. Esse
esforço incluirá o investimento em oportunidades para todos os cidadãos e a
redução da desigualdade, elementos inerentes à criação da prosperidade e à
manutenção do crescimento econômico. A busca desses objetivos ocorrerá de
forma sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico de modo a
assegurar que os ganhos de desenvolvimento não prejudiquem o bem-estar
da atual1 e futura gerações.



MENSAGEM DO PRESIDENTE DO

GRUPO BANCO MUNDIAL
E PRESIDENTE DA DIRETORIA
EXECUTIVA
Estamos em um momento auspicioso da História.
Graças aos sucessos das últimas décadas e a um
panorama econômico favorável, os países em
desenvolvimento têm hoje uma oportunidade
sem precedentes: a chance de erradicar a pobreza
extrema em uma geração. Esta oportunidade não
pode ser desperdiçada.

No início deste ano, o Grupo Banco Mundial
estabeleceu dois objetivos específicos e mensuráveis
para nós próprios e para nossos parceiros da
comunidade do desenvolvimento: erradicar
efetivamente a pobreza extrema reduzindo para
3% até 2030 a parcela da população que vive
com menos de US$ 1,25 por dia e promover a
prosperidade compartilhada por meio do aumento
da renda dos 40% mais pobres da população de
todos os países em desenvolvimento.

São objetivos ambiciosos e o sucesso está
longe de ser garantido. Em 2008, quase cinco anos após o início da crise financeira global, a
recuperação econômica do mundo permanece frágil. Os países desenvolvidos lutam contra o alto
desemprego e o fraco crescimento económico. Os países em desenvolvimento estão crescendo
mais lentamente do que antes da crise. Ademais, a luta contra a pobreza tornar-se-á cada vez mais
difícil à medida que nos empenharmos no nosso objetivo, já que aqueles que permanecerem na
pobreza serão os mais difíceis de alcançar.

Outros desafios podem representar novas ameaças à redução da pobreza. O conflito e a
instabilidade política representam grandes riscos, pois aumentam a pobreza e criam obstáculos
de longo prazo ao desenvolvimento. Além disso, um planeta em aquecimento pode aumentar
a prevalência e a dimensão das áreas afetadas pela seca e tornar mais frequentes os eventos
climáticos extremos, com custos imprevisíveis em termos de vidas e recursos financeiros.

Contudo, continuo otimista e sei que a realização deste objetivo está ao nosso alcance. Para
tanto, será necessária a colaboração sistêmica e inflexível do Grupo Banco Mundial, dos nossos
188 países membros e outros parceiros.

Para vencermos os desafios ao desenvolvimento que estão por vir, teremos que encontrar e
alavancar as sinergias do Grupo Banco Mundial e concentrar nossos recursos nas áreas prioritárias.
Este ano, o Grupo Banco Mundial destinou US$ 52,6 bilhões em empréstimos, subvenções,
investimentos de capital e garantias a seus membros e às empresas privadas. Os compromissos
do BIRD totalizaram US$ 15,2 bilhões, em comparação com US$ 20,6 bilhões em 2012. A AID, o
fundo do Banco Mundial para os mais pobres, assumiu compromissos de US$ 16,3 bilhões, em
comparação aos US$ 14,8 bilhões de 2012.

Este Relatório Anual descreve os vários programas e projetos apoiados pelos empréstimos do
Banco Mundial e demonstra de que modo eles estão ajudando a erradicar a pobreza extrema e a
promover a prosperidade compartilhada em países parceiros de todo o mundo.

Melhorias em energia, meio ambiente, infraestrutura, saúde e educação, bem como no
ambiente de negócios dos países, representam desafios difíceis e complexos. Tomemos os
empregos, por exemplo. Como descreve o Relatório do Desenvolvimento Mundial 2013, os
empregos podem oferecer um caminho transformacional para homens, mulheres ejovens saírem
da pobreza. Além de renda pessoal, os empregos podem proporcionar grande valor à sociedade
por intermédio de sua ampla influência sobre os padrões de vida, produtividade e coesão social.
E como quase nove em cada dez empregos criados no mundo em desenvolvimento vêm do setor
privado, o Banco Mundial continuará a trabalhar com seus parceiros dos setores privado e público,
bem como a sociedade civil, para ajudar a estimular a forte criação de empregos liderada pelo
setor privado, necessária para reduzir a pobreza e criar a prosperidade compartilhada.
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Mas não basta apenas alcançar nossos objetivos de desenvolvimento. Para que esses objetivos
sejam realmente transformacionais e duradouros, o Banco Mundial procurará alcançá-los de
maneira sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico. Os dois volumes de Turn
Down the Heat (Reduzir o Calor), por exemplo, publicados pelo Banco Mundial no exercício
fnanceiro de 2013, ilustram os riscos consideráveis que a mudança climática representa para
os ganhos de desenvolvimento. Um mundo 2°C mais quente enfrentará escassez generalizada
de alimentos, ondas de calor sem precedentes e ciclones mais intensos, entre outros eventos
extremos. E a situação pode tornar-se muito pior: se não houver uma ação conjunta agora,
poderemos ver esse aquecimento ultrapassar a casa dos 4°C até o fnal deste século.

É por causa dessa ameaça que o Banco Mundial está transformando o perfl da mudança
climática em questão de suma importância para o desenvolvimento. O Banco Mundial está
trabalhando atualmente com 130 países para enfrentar a mudança climática e aumentou
signicativamente os empréstimos para projetos de adaptação e mitigação.

O Banco Mundial está comprometido em apoiar seus clientes na aplicação de soluções
baseadas em evidências e especficas dos países para os desafos ao desenvolvimento. Devemos
ouvir, aprender e formar parcerias com os países e beneficiários a fim de construirmos soluções de
baixo para cima. Nos últimos anos, obtivemos ganhos extraordinários. Eu os incentivo a ler acerca
das muitas realizações apoiadas pelo Banco Mundial mencionadas neste Relatório Anual, bem como
o relatório Results 2013 no CD que o acompanha.

Vivemos um momento instigante. Os desafos de erradicar a pobreza extrema e promover a
prosperidade compartilhada exigirá determinação sustentada de todos os lados. O Grupo Banco
Mundial - sua liderança e as pessoas talentosas que nele trabalham - está comprometido em
aproveitar ao máximo esta oportunidade sem precedentes e a ajudar a viabilizar o mundo que
todos desejamos: sem pobreza e com prosperidade compartilhada para todos.

Dr. Jim Yong Kim
Presidente do Grupo Banco Mundial e
Presidente da Diretoria Executiva
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MENSAGEM DA

DIRETORIA EXECUTIVA
Os vinte e cinco Diretores Executivos residentes, que representam os 188 países membros
do Grupo Banco Mundial, são responsáveis pela condução das operações gerais do Banco
Mundial com poderes a eles delegados pela Assembleia de Governadores. Conforme disposto
no Convênio Constitutivo, os 5 países membros com o maior número de ações indicam cinco
Diretores Executivos; os outros vinte Diretores Executivos são eleitos pelos demais países
membros que formam os grupos representados em um processo eleitoral realizado a cada dois
anos. Os Diretores Executivos escolhem um Presidente que exerce a função de Presidente do
Conselho de Administração. A atual Diretoria foi eleita ou indicada em 10 de novembro de 2012.

Os Diretores Executivos desempenham um importante papel nas decisões sobre as políticas
que orientam as operações gerais do Banco Mundial e sua direção estratégica e representam os
pontos de vista dos países membros acerca do papel do Banco Mundial. Eles analisam e decidem
sobre as propostas apresentadas pelo Presidente para os empréstimos, créditos e garantias do
BIRD e da AID; novas políticas e o orçamento administrativo. Discutem também as Estratégias
de Parceria com os Países - a ferramenta central com a qual a gerência e a Diretoria analisam e
orientam o apoio do Grupo Banco Mundial aos programas de desenvolvimento de um país. Eles
são responsáveis por apresentar à Assembleia de Governadores uma auditoria de contas, um
orçamento administrativo e o relatório anual sobre os resultados do exercício financeiro.

Os Diretores Executivos atuam em uma ou mais comissões permanentes: Comissão de
Auditoria, Comissão de Orçamento, Comissão sobre Eficácia do Desenvolvimento, Comissão
de Governança e Assuntos Administrativos e Comissão de Recursos Humanos. Essas comissões
ajudam a Diretoria Executiva a desempenhar suas responsabilidades de supervisão por meio de
análises detalhadas das políticas e práticas. A Comissão de Coordenação dos Diretores Executivos
desempenha função importante na preparação do programa de trabalho da Diretoria Executiva.

Os diretores visitam periodicamente os países membros para obterem conhecimento prévio
dos desafios econômicos e sociais do país, visitar as atividades dos projetos financiados pelo
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Os nomes dos Diretores Executivos encontram-se na próxima página.

Grupo Banco Mundial e discutir com as autoridades governamentais sua avaliação da colaboração
com o Grupo Banco Mundial. As partes interessadas com quem os diretores se reúnem incluem
autoridades governamentais, beneficiários, representantes de organizações não governamentais;
outros parceiros no desenvolvimento (inclusive a comunidade empresarial) e os próprios
funcionários do Banco Mundial. Em 2013, os Diretores Executivos visitaram países do Sudeste da
África e Leste Asiático.

A Diretoria Executiva, por intermédio de suas Comissões, monitora regularmente a eficácia
das atividades do Grupo Banco Mundial como o Painel de Inspeção Independente e o Grupo de
Avaliação Independente - que se reportam diretamente à Diretoria Executiva - e também por
meio do Departamento de Auditoria Interna e do auditor externo.

REALIZAÇõES DA DIRETORIA EM 2013
Embora os desafios ao desenvolvimento persistam e a economia global continue frágil, o Banco
Mundial continua no seu empenho em erradicar a pobreza extrema e buscar a prosperidade
compartilhada de maneira sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico, que
são os objetivos que os Diretores Executivos e os Governadores endossaram recentemente.
Os Diretores Executivos também se comprometeram com a gerência sênior quanto à próxima
Estratégia do Grupo Banco Mundial, que orientará a instituição na condução desses objetivos. De
modo semelhante, a Diretoria Executiva discutiu o documento "Uma Visão Comum para o Grupo
Banco Mundial,"que os Governadores analisaram na reunião da Comissão de Desenvolvimento na
Primavera Setentrional de 2013.

Os temas centrais das discussões da Diretoria Executiva sobre o alcance dos objetivos do
Banco Mundial foram empregos, risco de desastres e gênero. O tema "empregos"foi amplamente
discutido no relatório principal do Banco Mundial - Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial
2013: Empregos e suas orientações sobre políticas. Gestão dos Riscos de Desastres para um Futuro
Resiliente:o Relatório de Sendai informou sobre as discussões da Diretoria acerca das questões de
riscos de desastres. Outras discussões sobre o tópico risco de desastres incluíram preocupações
com a segurança alimentar; estratégias e apoio relacionados a desastres naturais específicos,
tais como os de Haiti e Samoa; e as questões levantadas pela Conferência das Nações Unidas
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(ONU) sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) e pela Conferência das Nações Unidas sobre
Mudança Climática de Doha. E a A tualização sobre a Implementação do Agendo para a Igualdade
de Gênero no Grupo Banco Mundial relatou os desafios de gênero. Os diretores discutiram
também o relatório principal, Relatório sobre o Desenvolvimento Global2013: Dinâmica Rural-
Urbano e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. A fragilidade e as economias afetadas por
conflitos estiveram em primeiro plano durante as discussões das estratégias e operações. A
Diretoria Executiva aguarda ansiosamente o World Development Report 2014: Risk ond Opportunity
- Managing Risk for Development (Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2014: Risco e
Oportunidade - Gestão do Risco para o Desenvolvimento), a ser publicado por ocasião das Reuniões
Anuais em Washington, D.C. em outubro este ano.

Para agilizar a eficácia operacional do Grupo Banco Mundial, a Diretoria discutiu e aprovou
mudanças nas políticas de empréstimos para investimento com o objetivo de concentrar os
empréstimos no desempenho e resultados. A Diretoria Executiva considerou também as reformas
na estrutura das aquisições e a maior divulgação dos registros da Diretoria. Endossaram uma
série de medidas para aumentar a eficácia da governança corporativa mediante a definição de
critérios para identificar as operações do BIRD/AID a serem discutidas pela Diretoria e alinhá-las
ainda mais às prioridades corporativas. A Diretoria também deu as boas-vindas à retomada da
participação do Banco Mundial em Mianmar, após uma ausência de 25 anos, e no Suriname, após
uma ausência de 30 anos.

A Diretoria aprovou US$ 31,5 bilhões em assistência financeira do Banco Mundial no exercício
financeiro de 2013, que compreende US$ 15,2 bilhões em empréstimos do BIRD e US$ 16,3
bilhões em ajuda da AID. Os Diretores Executivos também analisaram 22 produtos da Estratégia de
Parceria aos Países, 21 dos quais foram preparados em colaboração com a Corporação Financeira
Internacional (IFC). A Diretoria Executiva aprovou um orçamento administrativo para o Banco
Mundial de US$ 1,9 bilhão para o exercício financeiro de 2014. (Consultar worldbank.org/boards.)
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1: Merza Hasan, 2:Agapito Mendes Dias, 3: Satu Santala, 4: Roberto B Tan,5:John Whitehead,6: Marie-Lucie Morin,
7: Shaolin Yang, 8: Gwen Hines, 9: Vadim Grishin, 10: Mukesh N Prasad, 11: Mansur Muhtar, 12: Piero Cipollone,
13: Omar Bougara, 14: lbrahim M Alturki (alterno), 15: Gino Alzetta, 16: Hideaki Suzuki, 17: lngrid-Gabriela Hoven,
18: Denny H Kalyalya, 19: César Guido Forcieri, 20: Juan José Bravo, 21: Sara Aviei (alterna), 22: Hervé de Villeroché,
23: Frank Heemskerk, 24: Jorg Frieden, 25: Sundaran Annamalai
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nUlV VMUN\DO SE-Mo
POBREZA:
ERRADICAR A POBREZA EXTREMA E PROMOVER
A PROSPERIDADE COMPARTILHADA

O Grupo Banco Mundial ingressou em uma nova era ao adotar
medidas mensuráveis para acabar com a pobreza extrema
em todo o mundo até 2030 e promover a prosperidade
compartilhada, o que buscará de forma sustentável do ponto de
vista ambiental, social e econômico. Para alcançar esses objetivos
será necessário reconhecer que apenas o crescimento econômico
não construirá o bem-estar sustentado e inclusivo; os níveis mais
elevados de distúrbios sociais em todo o mundo são causados,
em parte, por um aumento da desigualdade econômica e pela
falta de oportunidades inclusivas. O alcance desses objetivos
exigirá maior cooperação entre os parceiros no desenvolvimento,
inclusive organizações multilaterais e seus Estados membros. Essa
cooperação é essencial em um momento de incerteza econômica
global continuada.

UM MUNDO SEM POBREZA 7



COMO OPERAR EM UMA ECONOMIA GLOBAL EM RECUPERAÇÃO,
POREM FRAGIL
Mais de cinco anos após a primeira etapa da crise econômica e financeira global, os países em
desenvolvimento recuperaram-se de um modo geral e continuam a crescer mais rapidamente
do que o mundo desenvolvido. Contudo, a recuperação desigual continua a prejudicar o
crescimento em grande parte do globo. O ritmo médio de crescimento do produto interno
bruto (PIB) no mundo em desenvolvimento caiu para 5% em 2012, devido, em grande parte,
a uma desaceleração em várias economias de renda média, particularmente nos dois primeiros
trimestres. Enquanto isso, os ventos contrários decorrentes da reestruturação e consolidação fiscal
nos países de renda alta persistem, embora devam amainar, permitindo uma aceleração lenta no
crescimento durante vários anos daqui para frente.

Para os países em desenvolvimento como um todo, o crescimento econômico deverá
permanecer sólido, mas tranquilo. As projeções são de que esse crescimento começará a refletir
seu potencial subjacente em 2013. Desde o segundo semestre de 2012, fluxos mais elevados
de capital para os países em desenvolvimento e um crescimento ligeiramente maior em alguns
países de renda alta, notadamente os Estados Unidos, contribuíram para esse quadro global mais
favorável.

A perspectiva para os países em desenvolvimento varia enormemente de uma região para
outra. Afetado pelo crescimento mais lento da China, o crescimento do PIB no Leste Asiático
e Pacífico deverá cair para 7,3% em 2013 e depois subir um pouco nos dois anos seguintes. O
crescimento da Índia e restante do Sul da Ásia deve melhorar ligeiramente em 2013, para 5,2%,
com previsões ainda melhores para os dois anos seguintes. O crescimento ainda continua forte
em grande parte da África Subsaariana, onde as projeções são de elevação para 4,9% no curto
prazo. O crescimento aumentou na América Latina e Caribe para 3,3%, mas as limitações de
capacidade em algumas economias impedem o crescimento potencial. No Oriente Médio e
Norte da África, o crescimento caiu para 2,5% em consequência da continuação dos distúrbios
da Primavera Árabe. O crescimento na Europa e Ásia Central permanece desigual. Embora a
previsão de crescimento para a região como um todo seja de cerca de 2,8% em 2013, a Zona do
Euro deverá contrair-se este ano e a previsão para o curto prazo para a Europa Central e Sudeste
Europeu é frágil.

O Banco Mundial continua a aconselhar os países em desenvolvimento a focarem nas
necessidades de políticas internas, inclusive reformas para desobstruir os gargalos que prejudicam
a oferta, tais como hiatos na infraestrutura física, social e normativa. Aconselha também os países
a restabelecerem gradualmente os amortecedores monetários e fiscais (com a manutenção de
níveis relativamente baixos de dívida pública, por exemplo), o que permitiu que muitos deles
impedissem alguns impactos da crise financeira. Os países em desenvolvimento que tinham
espaço fiscal para gastar com redes de segurança social, saúde e educação conseguiram
garantir que seus cidadãos mais pobres não fossem tão duramente atingidos por esta crise
como foram em recessões anteriores. Os amortecedores fiscais e monetários estão atualmente
muito depauperados em vários países. O crescimento econômico oferece a oportunidade de
os países recuperarem esses amortecedores com o tempo, sem recorrer a cortes dolorosos nos
gastos públicos. O alcance disso no mundo em desenvolvimento dependerá do aumento da
produtividade e dos investimentos em infraestrutura, capital humano e melhor governança.
(Ver worldbank.org/gep.)

O fortalecimento da gestão da dívida é crítico para o bem-estar econômico de um país.
Desde 2009, o Banco Mundial vem prestando assistência técnica em gestão da dívida a 59 países.
Para os países mais pobres, o Banco Mundial fornece alívio da dívida mediante a Iniciativa para
os Países Pobres muito Endividados (HIPC) e a Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI).
Em 2012, três países - Comoros, Costa do Marfim e Guiné - receberam alívio total da dívida com
esses programas. O Chade é o único país que iniciou, mas ainda não completou seu programa, ao
passo que e somente três países potencialmente elegíveis - Eritreia, Somália e Sudão - ainda não
participaram plenamente nem foram beneficiados pelas iniciativas de alívio da dívida.

RESULTADO

# 4,7 MILHÕES DE FAMILIAS
, no Paquistão estão recebendo apoio à renda pelo Programa

Benazir de Apoio à Renda em 2013.
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AZERBAIJÃO Alison Kwesell/Banco Mundial

ALINHAMENTO VISANDO A OBJETIVOS COMUNS COMO
UM SÓ GRUPO BANCO MUNDIAL
O combate à pobreza sempre foi a essência da missão do Grupo Banco Mundial. O alcance desse
objetivo em um mundo que vem mudando radicalmente nos últimos anos exige que o Grupo
Banco Mundial continue a evoluir como instituição.

Logo depois de assumir o cargo, o Presidente Kim iniciou uma discussão global entre a
Diretoria Executiva, partes interessadas, funcionários e comunidade internacional ampliada acerca
dos obstáculos e soluções para o fim da pobreza. Com base nas contribuições recebidas de todo
o mundo, o Presidente Kim desenvolveu uma proposta para dois objetivos ambiciosos, mas
alcançáveis, para servirem de base para a missão do Grupo Banco Mundial: erradicar a pobreza
extrema e promover a prosperidade compartilhada. Nas Reuniões da Primavera Setentrional
de 2013, a Comissão de Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial endossou a proposta.

Cerca de 1,2 bilhão de pessoas vive em pobreza extrema - aproximadamente 21% da
população do mundo em desenvolvimento. O alcance do objetivo de erradicar a pobreza extrema
faria com que o percentual de pessoas que vivem com menos de US$ 1,25 por dia caísse para no
máximo 3% em todo o mundo.

A promoção da prosperidade compartilhada requer o incentivo ao aumento da renda dos
40% mais pobres das populações de todos os países do mundo em desenvolvimento, bem
como das pessoas vulneráveis a caírem na pobreza. Para alcançar esse objetivo serão necessários
investimentos que estimulem a melhoria irrestrita dos padrões de vida dos menos favorecidos
e que criem oportunidades para todos os cidadãos.

Ambos os objetivos são alcançáveis. O enfoque nesses objetivos esclarece o progresso que
cada país está fazendo em termos de saúde, educação, saneamento, infraestrutura e outros
serviços necessários para melhorar as vidas das pessoas de baixa renda e oferecer caminhos
para sair da pobreza. A primeira iniciativa prática para alcançar os dois objetivos novos já está
em andamento. Em abril de 2013 o Banco Mundial aprovou uma nova Estratégia de Parceria de
Países para a Índia. A estratégia define os objetivos específicos para reduzir a pobreza e aumentar
a prosperidade para os mais pobres. A estratégia muda significativamente o apoio do Banco
Mundial para os países de baixa renda, onde vive grande parte dos 400 milhões de pobres.

Para apoiar ganhos do desenvolvimento que perdurem, o Grupo Banco Mundial
comprometeu-se a buscar os objetivos de maneira sustentável do ponto de vista ambiental,
social e econômico. Um caminho sustentável para o desenvolvimento e redução da pobreza seria
aquele que administrasse os recursos de nosso planeta para as gerações futuras. O crescimento
verde oferece a única maneira de conciliar o rápido desenvolvimento econômico necessário para
reduzir a pobreza e aumentar a prosperidade compartilhada com o imperativo de um ambiente
mais bem administrado. Um caminho sustentável envolveria também a criação de uma sociedade
inclusiva, não apenas em termos de bem-estar econômico, mas também de direito de expressão
e empoderamento de todos os grupos. As sociedades que promovem oportunidades melhores
e iguais para todos provavelmente obteriam o amplo apoio necessário para servir de base para o
desenvolvimento sustentável. Finalmente, as políticas devem ser economicamente responsáveis
ao longo do tempo para assegurarem que os ganhos não tenham vida curta ou sejam alcançados
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à custa da prosperidade futura. As políticas mais apropriadas são aquelas destinadas a terminar
definitivamente com a pobreza, reduzindo, ao mesmo tempo, o ônus da dívida futura.

O Grupo Banco Mundial pode utilizar sua considerável perícia e seus recursos para trabalhar
com países e parceiros a fim de encontrar soluções criativas e inovadoras para os problemas de
desenvolvimento. Entretanto, novos programas e serviços têm pouca utilidade se não puderem
ser oferecidos efetivamente às pessoas que deles precisam. Em sua função de "Banco de Soluções",
equipado com sua ampla experiência no que promove e o que não promove o desenvolvimento,
o Grupo Banco Mundial está trabalhando com seus parceiros e clientes para criar o conhecimento,
as ferramentas e as redes de apoio global capazes de solucionar os problemas de fornecimento
e reunir feedback dos cidadãos que se beneficiarão dos projetos em tempo real. Juntos, esses
elementos formam a "ciência da prestação"- soluções específicas de contextos para oferecer
programas e serviços e alcançar resultados da mais alta qualidade. Essa abordagem tem o objetivo
de assegurar que estratégias e objetivos de desenvolvimento específicos de países recebam os
recursos e o apoio necessários a um impacto significativo.

Para alcançar seus objetivos ambiciosos em face dos constantes desafios globais, o Grupo
Banco Mundial iniciou um processo de mudança institucional. A partir do início do exercício
financeiro de 2013, a gerência de alto nível reuniu feedback dos funcionários para entender onde
o Grupo Banco Mundial se encontra hoje como instituição e qual deve ser sua futura orientação,
tanto externa quanto internamente. Essas avaliações ajudaram a esclarecer os pontos fortes,
as fragilidades e as áreas que precisam de melhoria da instituição. Os funcionários e a gerência
identificaram as cinco áreas para melhoria a seguir: foco estratégico; conhecimento e soluções;
impacto para o cliente e resultados; responsabilização e risco; liderança, pessoas e talento; além
de presença global. Os grupos de trabalho nessas áreas receberam a tarefa de discutir e fornecer
suas recomendações até o final de junho de 2013. Com base nas contribuições, a gerência
comprometeu-se a fornecer um documento estratégico do Grupo Banco Mundial à Comissão de
Desenvolvimento nas Reuniões Anuais de 2013.

Mudanças marcantes já foram implementadas para melhorar a capacidade da instituição
de fornecer serviços unificados. O Grupo Banco Mundial está unindo as relações externas e
corporativas, tecnologia da informação e funções de recursos humanos do BIRD, AID, IFC e
Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) sob a mesma égide, os Serviços
Integrados do Grupo Banco Mundial. Juntamente com o Centro Internacional para Arbitragem de
Disputas sobre Investimentos (ICSID), aprimorará a eficácia construindo sinergias maiores entre
suas partes constitutivas.

O trabalho começou também a identificar áreas e oportunidades nas quais a colaboração
interna do Grupo Banco Mundial pode agregar valor significativo. Esta abordagem conjunta pode
ter um impacto transformacional nas áreas de foco estratégico das esferas regional e nacional.
Um recente projeto de energia na Costa do Marfim ilustra o poder coletivo das instituições em
ação. Tomando por base uma iniciativa abrangente e plurianual da AID para assessorar e tratar as
questões de sustentabilidade financeira no setor de energia do país, a IFC e a MIGA mobilizaram
financiamento privado para apoiar a expansão da usina de energia independente de Azito.
O envolvimento e apoio da AID foi fundamental para ajudar a IFC e a MIGA a mobilizarem o capital
do setor privado em um país pós-conflito. A IFC conseguiu um pacote da dívida de US$ 350 milhões
e a MIGA forneceu seguro contra risco político para cobrir o investimento de capital de um
dos principais investidores do projeto. No futuro, a aplicação dessas sinergias aos desafios ao
desenvolvimento deverá ampliar o impacto de projetos apoiados pelo Grupo Banco Mundial.

Além dessas amplas reformas em todo o Grupo Banco Mundial, o próprio Banco continua
com seu compromisso externo de aprofundar suas parcerias com atores não governamentais
da sociedade civil, e do setor privado, bem como parlamentares. A Reunião Anual de 2012 e as
Reuniões da Primavera Setentrional de 2013 presenciaram maior participação de organizações da
sociedade civil em inúmeras seções sobre políticas e eventos especiais sobre tópicos de interesse
mútuo.

O Banco Mundial também continua a adotar ferramentas de míia social para incentivar as
partes interessadas de todo o mundo na missão central de acabar com a pobreza. Em agosto, o
Presidente Kim convidou as pessoas de todo o mundo a darem suas opiniões sobre "O que será

R E SU LTA DO

3.500 EMPREGOS TEMPORÁRIOS
foram criados no Kosovo em 2012 por meio de um programa
de obras públicas.
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necessário para pôr fim à pobreza?" A iniciativa recebeu mais de 12.000 respostas diretas de mais
de 90 países e cerca de 220.000 pessoas participaram da conversa no Facebook.

Para assegurar a continuação dos elevados padrões do desenvolvimento de projetos, o Banco
Mundial iniciou um processo para rever e atualizar sua política de aquisições e as salvaguardas
ambientais e sociais para os projetos. Realizou também a primeira fase das consultas globais sobre
como fortalecer o impacto dessas políticas. Além disso, o Banco Mundial está obtendo êxito em
soluções de empréstimo inovadoras. Um ano e meio após o lançamento do novo instrumento
de financiamento Programa para Resultados (PforR), foram lançadas sete novas operações -
na Etiópia, Marrocos, Nepal, Tanzânia, Uganda, Uruguai e Vietnã - com um compromisso de
financiamento de US$ 1,1 bilhão. Estão sendo preparadas outras 12 operações PforR, com
expectativa quase compromisso de US$ 2 bilhões.

PARCERIA PARA ALCANÇAR OS ODMS
Restam menos de dois anos na ambiciosa agenda estipulada pelos lideres mundiais no ano de
2000 para melhorar a vida das pessoas mais pobres do mundo. Das 21 metas específicas incluídas
nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), somente 4 foram alcançadas em
todo o mundo. Mas, entre as metas que foram alcançadas, existe uma que está entre as mais
ambiciosas: reduzir pela metade o número de pessoas que vivem em extrema pobreza. Essa meta
foi alcançada em grande parte porque o recente crescimento econômico da China tirou cerca de
600 milhões de pessoas da pobreza extrema.

O progresso nos outros ODMs tem registrado atrasos, especialmente os objetivos relacionados
a educação e saúde. O objetivo de conclusão do ensino fundamental deveria estar próximo de
ser alcançado até 2011, mas apenas metade do progresso necessário foi atingida. O progresso no
sentido de alcançar as metas globais relativas à mortalidade materna e de crianças com menos
de 5 anos - e, em menor grau, o acesso ao saneamento básico - está significativamente longe
do programado. O progresso precisa ser muito acelerado para alcançar esses objetivos até 2015.
(Ver worldbank.org/gmr2013.)

Em uma época de recursos limitados e tensão econômica, é mais importante do que nunca
que as instituições internacionais trabalhem juntas com mais eficácia para ajudar os países a
alcançarem os ODMs e os objetivos de desenvolvimento em geral. O Banco Mundial intensificou
sua colaboração com instituições parceiras, inclusive as Nações Unidas, conforme demonstrou
a participação ativa do Secretário Geral Ban Ki-moon nas Reuniões da Primavera Setentrional
de 2013 e pela visita conjunta, em maio, do Presidente Kim e do Secretário-Geral à região dos
Grandes Lagos, na África.

ABORDAGEM DOS DESAFIOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA
O Banco Mundial está trabalhando com novas estratégias para ajudar os países em
desenvolvimento a enfrentarem os desafios da mudança climática, que representa uma ameaça
fundamental ao desenvolvimento econômico e combate à pobreza. A menos que o mundo
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RESULTADO

1,8 MILHÃO DE PESSOAS
na Tanzânia teve acesso a fontes de água tratada em 2012,
um aumento superior a 400% com relação aos 350.000 em 2005.

tome medidas ousadas agora, um planeta em aquecimento ameaça retroceder décadas de
desenvolvimento e colocar a prosperidade fora do alcance de milhões de pessoas.

O relatório Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must BeAvoided (Reduzir o calor:
por que um mundo 4°C mais quente deve ser evitado), publicado pelo Banco Mundial em
novembro de 2012, explica os perigos da mudança climática, especialmente para os países
em desenvolvimento, e sugere ações de cooperação internacional para mitigar seu impacto
e ajudar os países a adaptarem-se a ela. O estudo de acompanhamento, cujo subtítulo é
"Extremos Climáticos, Impactos Regionais e Casos para Resiliência", relata os prováveis impactos
do atual aquecimento de 2°C e 4°C sobre a produção agrícola, recursos hídricos, ecossistemas
costeiros e cidades em três regiões em desenvolvimento. Ele demonstra de que modo a
elevação das temperaturas globais está ameaçando cada vez mais a saúde e a subsistência da
maioria das populações vulneráveis, ampliando de modo crucial os problemas que cada região
está enfrentando hoje. O Banco Mundial está trabalhando atualmente com 130 países para
adotar medidas relativas à mudança climática - ajudando as cidades a adotarem estratégias de
crescimento verde e desenvolverem resiliência à mudança climática, desenvolvendo práticas
agrícolas inteligentes em matéria de clima, encontrando formas inovadoras de aprimorar a
eficiência energética e o desempenho de energias renováveis e trabalhando com os países para
reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis e implantar políticas que futuramente produzirão
um preço estável do carbono.

No exercício financeiro de 2013, o Banco Mundial emprestou US$ 4,1 bilhões para mitigar
a mudança climática e US$ 2,9 bilhões para adaptação. Os Títulos Verdes do Banco Mundial,
que apoiam o financiamento dessas atividades, foram reconhecidos como um catalisador do
surgimento de um mercado de títulos verdes que ajuda a mobilizar recursos financeiros do setor
privado para o financiamento do clima. O Banco Mundial trabalha em estreita colaboração com
130 países em ações específicas relacionadas ao clima, tais como a substituição de 45 milhões
de lâmpadas ineficientes no México, o fornecimento de energia solar a 1,4 milhão de lares em
Bangladesh e o financiamento de redes de segurança social para ajudar 7,8 milhões de pessoas
afetadas pelas secas na Etiópia. Trabalha também com os países para avaliar e gerenciar riscos; por
exemplo, estão sendo realizados estudos-piloto acerca dos riscos de inundação no Vietnã, que
é um dos muitos países vulneráveis à elevação do nível do mar e aos desastres relacionados ao
clima, por exemplo.

O Grupo do Banco Mundial está apoiando um crescente e diversificado portfólio de
investimentos em energia renovável e eficiência energética. Sempre que for viável ou apropriado,
os futuros projetos para ampliar o acesso à eletricidade incluirão aspectos de energia limpa.
O projeto "Lighting Africa" (iluminando a África), por exemplo, que desenvolveu os mercados
de iluminação por energia solar fora da rede no Quênia e Gana, será reproduzido em todo o
continente, bem como na Índia, com o objetivo de alcançar 250 milhões de pessoas até 2030.

O Banco Mundial apoia também a agricultura inteligente em termos de clima, que pode
proporcionar um ganho triplo para a agricultura, clima e segurança alimentar. As técnicas de
agricultura inteligente em termos de clima aumentam a produtividade das lavouras e as receitas
e tornam a agricultura mais resiliente à mudança climática, ao mesmo tempo em que também
contribuem para a mitigação. A agricultura inteligente em termos de clima inclui ainda práticas
inovadoras, tais como melhor previsão do tempo, safras tolerantes a secas e inundações e seguro
contra riscos. (Ver worldbank.org/climatechange.)

APOIO ÀS PESSOAS EM PAÍSES AFETADOS POR CONFLITOS E FRÁGEIS
O compromisso do Banco Mundial de acabar com a pobreza extrema terá que enfrentar os
desafios específicos dos países fragilizados e afetados por conflitos, onde vive cerca de um quarto
da população mundial. Segundo o Relatório sobre o Monitoramento Global 2013, 20 desses
Estados alcançaram recentemente pelo menos uma das 21 metas dos ODMs; 8 deles alcançaram
a meta de reduzir pela metade o número de pessoas que vivem em extrema pobreza e 6 outros
estão a caminho de alcançar metas individuais antes de 2015. Esse sucesso alcançado com
dificuldade é, entretanto, insuficiente. O fato de a volta do conflito e da crise poder reverter o
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progresso ressalta a necessidade de ação continuada por parte desses países e de apoio constante
por parte da comunidade internacional.

Segurança e justiça são questões centrais nos Estados atualmente ou recentemente afetados
por conflitos.Tendo em vista a necessidade de segurança para servir de base para os esforços de
estabilização e desenvolvimento, o Banco Mundial está expandindo-se para além do trabalho
anterior em desarmamento, desmobilização e reintegração. Está usando diversos meios para
ajudar os governos a abordarem o crime e a violência, além de abrir novas fronteiras de justiça.
As reformas internas em andamento estão aumentando a eficácia do Banco Mundial. Essas
reformas incluem as estratégias dos países que tratam dos motores do conflito e da fragilidade,
especialmente instituindo políticas operacionais direcionadas; disseminando informações sobre
melhores práticas; monitorando intensamente para acompanhar o progresso nesses Estados e
reduzindo a volatilidade do financiamento para os países frágeis e afetados por conflitos. O Banco
Mundial também está fortalecendo o apoio à implementação das equipes que trabalham em
países frágeis e afetados por conflitos, com apoio adicional agora baseado no Centro Global sobre
Conflito, Segurança e Desenvolvimento em Nairobi.

Desde 2000, a AID já forneceu mais de US$ 22 bilhões a países frágeis e afetados por conflitos.
Apesar da dificuldade desses ambientes, os projetos da AID imunizaram 10 milhões de crianças,
prestaram assistência pré-natal a 1,5 milhão de mulheres e forneceram US$ 4 bilhões em alívio da
dívida. (Ver worldbank.org/fcs.)

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
O fornecimento de acesso universal a educação e saúde de qualidade é um componente essencial
do desenvolvimento econômico. O Banco Mundial é um importante protetor da educação nos países
em desenvolvimento, com um portfólio de quase US$ 9,3 bilhões para operações em 72 países.
Investiu cerca de US$ 2,9 bilhões em programas educacionais no exercício financeiro de 2013. Desse
montante, quase US$ 1,3 bilhão foi comprometido pela AID para financiar a educação básica.

Na sua atual estratégia educacional"Aprendizado para Todos", lançada em 2011, o Banco
Mundial promove reformas educacionais baseadas em provas concretas do que funciona sob as
condições dos diferentes países. Em quase 100 países, o Banco Mundial está usando ferramentas
analíticas desenvolvidas nos termos da Abordagem de Sistemas para Melhores Resultados em
Educação (SABER, na sigla em inglês), uma plataforma de conhecimento global que está ajudando
os países a avaliarem suas políticas educacionais e identificarem prioridades que possam ser
acionadas para ajudar os sistemas educacionais a alcançarem êxito. Entre as áreas de políticas
que fazem parte do SABER estão o desenvolvimento na primeira infância, a avaliação de alunos,
o treinamento de professores, financiamento e o desenvolvimento da força de trabalho.

A melhoria da prestação de serviços é um componente-chave da reforma da educação. Na
Indonésia, por exemplo, os subsídios para as escolas estão ajudando no alcance dos planos de
melhoria das escolas. Na Nigéria, os subsídios para o desempenho no ensino médio baseiam-se
nas pontuações dos testes e na frequência dos professores. Em Gana, Cazaquistão e antiga
República lugoslava da Macedônia, o treinamento vocacional está melhorando a qualidade e a
relevância de programas de desenvolvimento de aptidões em setores econômicos emergentes.
(Ver worldbank.org/education.)

O fortalecimento dos sistemas de saúde e a ajuda para que os países assegurem o acesso
universal à saúde são elementos centrais do trabalho do Banco Mundial. 0 Banco Mundial investiu
mais de US$ 2,4 bilhões em programas de saúde, nutrição e população no exercício financeiro de
2013, e gerencia um portfólio total de US$ 8,7 bilhões em 65 países. Falando na Assembleia Mundial
da Saúde em maio de 2013, o Presidente Kim instou os países a assegurarem acesso universal a
serviços de saúde de qualidade e a preços razoáveis para ajudar a acabar com a pobreza extrema
até 2030 e promover a prosperidade compartilhada. Ele disse que o Grupo Banco Mundial ajudaria
os países a enfrentarem dois importantes desafios à medida que avançarem para a cobertura
universal de saúde: assegurar que nenhuma família seja levada à pobreza por causa de despesas
com tratamento de saúde e preencher a lacuna no acesso aos serviços de saúde e à proteção da
saúde pública para os 40% mais pobres da população de todos os países.

RESU LTADO

> 1 MILHÃO DE PESSOAS
no Sri Lanka afetadas pelo conflito estão experimentando a
melhoria das suas subsistências desde 2004 graças ao Projeto
Reawakening (novo despertar).
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No exercício financeiro de 2013, o Banco Mundial forneceu financiamento, análise de
vanguarda e assessoramento político para ajudar os países a alcançarem acesso igualitário e
universal a tratamento de saúde de qualidade e com preço razoável de forma sustentável do
ponto de vista fiscal e a protegerem as pessoas para não caírem na pobreza ou se tornarem mais
pobres por causa de doenças. Uma abordagem baseada em resultados está permitindo que o
Banco Mundial associe seu financiamento a resultados concretos, particularmente na ampliação
da qualidade e da abrangência dos serviços de saúde materno-infantil nos países mais pobres.
As três áreas de foco da estratégia de saúde do Banco Mundial são a expansão do acesso aos
cuidados de saúde reprodutiva, aumento do apoio à nutrição na primeira infância e prevenção do
HIV/AIDS e outras doenças transmissíveis.

Neste exercício financeiro, o Banco Mundial e os parceiros no desenvolvimento e parceiros
nacionais renovaram sua participação na Parceria Internacional de Saúde (IHP+), que mobiliza os
governos nacionais, órgãos de desenvolvimento, sociedade civil e outros para apoiar uma única
estratégia nacional de saúde liderada pelo país de forma coordenada. Os parceiros do IHP+ estão
apoiando os países na sua busca para alcançar os ODMs de saúde nos meses que restam antes de
do prazo final de 2015. (Ver worldbank.org/health.)

PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA MULHERES E MENINAS
Posicionar as mulheres no centro do processo de desenvolvimento não é apenas a coisa certa a
fazer, é o mais inteligente que se pode fazer em termos econômicos, uma vez que a igualdade
de gênero é um impulsor de longo prazo em termos de competitividade e equidade. Os
investimentos insuficientes em mulheres e meninas funcionam como um freio na redução da
pobreza e limitam o desenvolvimento econômico e social. O Banco Mundial está empenhado em
integrar o gênero em todos os seus programas.

Neste exercício financeiro, 97% de todas as operações do Banco Mundial tiveram o gênero
informado. Isso significa aproximadamente 98% (ou algo em torno de US$ 31 bilhões) de
empréstimos do Banco Mundial. Na Província de Punjabi, Paquistão, por exemplo, um programa
do governo apoiado pelo Banco Mundial fornece estipêndios mensais direcionados a mais de
400.000 meninas, com base na frequência escolar.

O gênero é um tópico especial da AIDI 6 (a 16a reposição de recursos da AID, abrangendo
o exercício financeiro 2012-2014), o que significa que a AID está financiando e monitorando o
trabalho relacionado a gênero nos países mais pobres do mundo. O Banco Mundial continua a
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R ES U LTA DO

2,7 MILHÕES DE MENINAS
no Afeganistão foram matriculadas na escola em 2012,
em comparação a 191.000 em 2002.

acompanhar os compromissos de gênero no Quadro Corporativo de Resultados e na Estrutura de
Medições de Resultados da AID16.

Em julho de 2012, o Banco Mundial lançou o Portal Dados de Gênero, uma plataforma
interativa que se baseia em dados de diversas fontes, incluindo os Indicadores do
Desenvolvimento Mundial (o principal conjunto de indicadores do desenvolvimento do Banco
Mundial), institutos nacionais de estatística e bancos de dados das Nações Unidas.

As questões de gênero e desenvolvimento ficaram em primeiro plano durante as Reuniões
da Primavera Setentrional de 2013. A reunião da Parceria Futuros Iguais destacou o progresso
e os desafios nos compromissos dos países com a expansão da oportunidade econômica e da
voz política das mulheres. Mais de mil participantes reuniram-se no Átrio do Banco Mundial
para uma "Apelo à Ação" para a educação e o empoderamento de mulheres e meninas.
(Ver worldbank.org/gender.)

TRABALHO PARA CRIAÇÃO DE EMPREGOS, PROMOÇÃO
DO COMERCIO E APOIO A PROTEÇÃO SOCIAL
Os empregos representam um importante caminho para sair da pobreza. Apesar de as
transferências de dinheiro poderem ajudar, uma análise empírica mostra que os ganhos de
mão de obra são o mais importante fator que contribui para a redução da pobreza. Conforme
observado no Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2013: Empregos, o emprego é o
principal fator determinante dos padrões de vida em todo o mundo e contribui para aumentos
em toda a economia em termos de produtividade e coesão social.

O quadro do emprego hoje varia bastante. Alguns países em desenvolvimento estão
passando por um crescimento modesto em termos de emprego, apesar da lentidão do mercado
de trabalho na maioria dos países de renda alta e em muitos países em desenvolvimento. No
mundo todo, mais de 200 milhões de mulheres, homens ejovens estão desempregados e mais
de 1 bilhão de pessoas está empregado em condições marginais, ou seja, estão trabalhando
em empregos de baixa renda ou em empregos informais com ganhos abaixo de seu potencial.
O desemprego entre os jovens é particularmente preocupante em algumas regiões, onde pode
ser de três a cinco vezes mais elevado do que o desemprego para adultos. (Ver worldbank.org
/wdr2013.)

O setor privado é o principal motor da criação de empregos, sendo responsável por 90% de
todos os empregos nos países em desenvolvimento. Mas os governos desempenham um papel
vital ao garantirem que as condições sejam implementadas para um forte crescimento liderado
pelo setor privado e com a redução das restrições que impedem o setor privado de criar bons
empregos para fins de desenvolvimento. Para enfrentar o desemprego, o Banco Mundial continua
a trabalhar em colaboração com uma rede de parceiros - incluindo instituições acadêmicas,
organizações da sociedade civil e o setor privado - para vincular pesquisa com política.

O comércio é essencial para combater a pobreza. O programa de comércio do Banco Mundial
promove um sistema multilateral que estimula o desenvolvimento, apoia a competitividade e
incentiva as reformas políticas por meio de programas eficazes de Ajuda para o Comércio. O
Banco Mundial é o maior doador multilateral do programa de Ajuda para o Comércio e o portfólio
ativo de assistência relacionada ao comércio consiste em US$ 12,4 bilhões no exercício financeiro
de 2013, bem acima dos US$ 2,8 bilhões em 2003. Dada a crescente importância do comércio
como um tópico intersetorial, a parcela da Ajuda para o Comércio no total de empréstimos do
Banco Mundial tem crescido regularmente, aumentando de 3,0% dos novos compromissos do
Banco Mundial no exercício financeiro de 2003 para 8,6% no exercício financeiro de 2013. Os
novos empréstimos associados ao comércio atingiram US$ 2,7 bilhões no exercício financeiro de
2013 em comparação com US$ 1,9 bilhão em novos empréstimos em 2012.

Os programas de proteção social ajudam a amortecer o impacto dos choques de renda,
inclusive do desemprego. A melhoria das oportunidades de ganhos requer uma mistura criativa
de serviços de emprego, treinamento, apoio ao trabalho autônomo e empreendedorismo, além
de acesso ao crédito. O Banco Mundial está trabalhando com os países membros em todas
essas áreas, inclusive o compartilhamento do conhecimento de práticas inovadoras. Aumentou
drasticamente seus empréstimos e o financiamento de subsídios para programas relacionados a
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R ESU LTA DO
536.000 DOMICILIOS POBRES
na República Dominicana beneficiaram-se do subsídio da$ $ $ Bonoluz até 2012 - um programa que usa o sistema nacional
de priorização de redução de custos, ao mesmo tempo em que
protege os pobres.

empregos, de uma média anual de US$ 477 milhões no período 1998-2008 para uma média anual
de US$ 634 milhões em 2009-2011.

O Banco Mundial está no segundo ano de sua Estratégia de 10 anos de Proteção Social e
Trabalho, que pretende ajudar os países a passarem de programas fragmentados e ineficientes
para sistemas de proteção social mais bem direcionados; melhorar a resiliência; e serem mais
produtivo, por meio de investimentos em capital humano e na capacidade das pessoas de
acessar empregos e oportunidades. No exercício financeiro de 2013, o Banco Mundial investiu
mais de US$ 3 bilhões em programas de proteção social e trabalho; gerencia um portfólio de
US$ 11,9 bilhõe com 172 operações em 85 países. Um programa apoiado pelo Banco Mundial
em Ruanda alcançou 500.000 domicílios até 2013 por meio de uma abordagem de iniciativa
das comunidades que combina programas de obras públicas e pagamentos de transferências
monetárias. Um programa em Honduras alcançou 350.000 domicílios no exercício financeiro de
2013, cerca de metade da população pobre rural do país. Exemplos de programas de rede de
segurança social financiados pela AID incluem transferências monetárias, obras públicas de mão
de obra intensiva e programas de alimentação escolar. As transferências monetárias estão se
tornando uma ferramenta de rede de segurança cada vez mais importante, principalmente nas
sociedades frágeis e pós-conflito. (Ver http://worldbank.org/sp.)

PERMITIR A PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA POR MEIO DE INCLUSÃO
FINANCEIRA
Existe uma estimativa de que 2,5 bilhões de adultos no mundo sejam vítimas de exclusão financeira,
ou seja, não tenham poupança nem acesso ao crédito e a outros serviços financeiros. Cerca de
80% deles vivem com menos de US$ 2 por dia. A poupança e os pagamentos estão fortemente
vinculados à redução da pobreza; acesso ao crédito, seguro, poupança, sendo que os pagamentos
abrem oportunidades econômicas para os 40% do nível mais baixo aumentarem suas rendas
de forma sustentável. As mulheres em especial podem beneficiar-se das iniciativas de inclusão
financeira, uma vez que são mais excluídas do que os homens dos serviços financeiros formais.

Nos dois últimos anos, mais de 40 países definiram seus objetivos e metas globais em
termos de inclusão financeira. Muitos governos estão solicitando financiamento, conhecimento
e assistência do Grupo Banco Mundial para aumentar a inclusão financeira e adotar sistemas
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de pagamento inovadores. O Banco Mundial tem um considerável portfólio liderado por região
em empréstimos para inclusão financeira e assistência técnica, com um portfólio ativo de
empréstimos e subsídios de US$ 3,4 bilhões em 62 países.

O Banco Mundial fornece dados, assessoramento em políticas, modelos, assistência técnica,
financiamento e compartilhamento de riscos. A IFC fornece investimentos complementares,
garantias e serviços de consultoria. O Grupo Consultivo de Assistência às Pessoas de Baixa
Renda (CGAP), uma parceria global de vários doadores com sede no Banco Mundial, oferece
conhecimentos de última geração e trabalhos sobre inovações de modelos de negócios. Juntas,
as três instituições empreenderam uma série de iniciativas para acelerar a inclusão financeira,
incluindo o lançamento do Mecanismo Global de Financiamento às PMEs em 2012 e da Estrutura
de Apoio à Inclusão Financeira em 2013. (Ver worldbank.org/financialinclusion.)

INVESTIMENTO EM AGRICULTURA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR
O investimento em agricultura é essencial para atender às demandas de uma população global em
crescimento. O mundo deve produzir cerca de 50% mais alimentos até 2050, para uma população
projetada de 9 bilhões. Para ajudar os países a atenderem às necessidades de alimentos hoje e
no futuro, o Grupo Banco Mundial está empenhado em uma expansão significativa em apoio à
agricultura, o que aumentará de uma média de US$ 7 bilhões por ano no período 2010-2012 para a
faixa de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões por ano no período 2013-2015.

A volatilidade dos preços dos alimentos continua a ser uma preocupação. O que uma vez foi
observado como um problema episódico, de curto prazo, cada vez mais parece ser uma realidade
de longo prazo, persistindo pelo menos até 2019, segundo as previsões atuais. Apesar da recente
tendência de queda, os preços mundiais dos alimentos permanecem elevados e voláteis por
padrões históricos, orientados em parte pelo aumento da frequência e da intensidade das secas
e de outros eventos meteorológicos. Como resultado, milhões de pessoas estão ameaçadas pela
fome e desnutrição.

Desde julho de 2012, a resposta de emergência do Banco Mundial tem sido canalizada por
meio da Janela de Resposta a Crises da AID, um mecanismo de empréstimos que fornece recursos
adicionais em tempos de crises econômicas ou desastres naturais excepcionais. Um Mecanismo
de Resposta Imediata, criado para permitir uma maior flexibilidade do portfólio, fornecerá a base
para a assistência de emergência no futuro. Além disso, o Banco Mundial canalizou US$ 1,6 bilhão
em fundos de emergência por intermédio do Programa de Resposta à Crise Global de Alimentos.
Além do US$ 1,2 bilhão em recursos do Banco Mundial 96% dos quais foram desembolsados - um
financiamento de subvenções no valor de US$ 345 milhões foi disponibilizado por meio de três
fundos fiduciários financiados externamente.

O Banco Mundial administra o Programa Global para a Agricultura e a Segurança Alimentar
(GAFSP), uma parceria global que apoia planos de agricultura e segurança alimentar liderados
pelos países e ajuda a promover investimentos, principalmente para pequenos agricultores.
Até agora, oito países e a Fundação Bill & Melinda Gates prometeram fornecer cerca de US$ 1,3
bilhão durante três anos, com US$ 960 milhões recebidos. Desde seu lançamento, o programa
concedeu US$ 658 milhões em subsídios a 18 países. O Banco Mundial está também trabalhando
com o Programa Mundial de Alimentos para ajudar a alimentar 22 milhões de crianças em cerca
de 60 países, bem como coordenando esforços com os órgãos das Nações Unidas por meio da
Força Tarefa de Alto Nível sobre a Crise Global de Segurança Alimentar e com organizações da
sociedade civil. (Ver worldbank.org/ard.)

TRANSFORMAÇÃO DEVIDAS POR MEIO DE INFRAESTRUTURA
O desenvolvimento da infraestrutura é fundamental para proporcionar o crescimento, reduzir
a pobreza e criar empregos. Incluindo transporte, água, energia e tecnologia da informação e
comunicação, o apoio à infraestrutura responde por 37% dos empréstimos no exercício financeiro
de 2013 aos países clientes, representando a maior linha de negócios do Banco Mundial.
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RESULTADO

3.050 VARIEDADES TRADICIONAIS DE SEMENTES
foram coletadas na República do lêmen e armazenadas em bancos
de genes entre 2008 e 2010 para preservar a agrobiodiversidade.

Uma estratégia de três anos adotada em 2012, "Transformação por meio de Infraestrutura,
está orientando o trabalho do Banco Mundial no setor. A nova estratégia tem estimulado o
trabalho em termos de investimentos "transformacionais"que otimizam o crescimento inclusivo
e cobenefícios espaciais e de baixa emissão de carbono. No primeiro ano da estratégia, foram
aprovados projetos que variaram desde a eletrificação de áreas rurais e desenvolvimento de
energia renovável em Bangladesh, até o desenvolvimento de hidrelétricas na República de
Camarões.

A estratégia também prioriza a mobilização de capital privado por meio do uso expandido
de acordos de parceria público-privada e instrumentos de garantia financeira. Tais acordos
são necessários, uma vez que os países em desenvolvimento necessitarão de um aumento
acentuado no financiamento dos setores público e privado para atender às suas necessidades
de infraestrutura na próxima década. O setor público deve garantir que o clima de investimentos
atraia investidores privados. O financiamento público pode ser também usado para preparar
projetos de infraestrutura, de modo que sejam passíveis de investimento e melhorem seu perfil
de risco.

O transporte responde por 46% dos empréstimos para infraestrutura no exercício financeiro
de 2013 do Banco Mundial. A estratégia de transporte "Seguro, Limpo e Acessível"foca o
desenvolvimento de serviços de transporte seguros que respeitem o meio ambiente e que sejam
acessíveis aos pobres. O acesso aos serviços de infraestrutura continua a ser um desafio em muitos
países, com quase um bilhão de pessoas nas áreas rurais sem acesso a estradas utilizáveis em
qualquer condição climática. Desde o exercício financeiro de 2002, o Banco Mundial já ajudou a
construir ou recuperar 267,101 quilômetros de estradas. (Ver worldbank.org/transport.)

Em nível mundial, a demanda por água está aumentando e sua qualidade está diminuindo,
tornando a insegurança do abastecimento de água um dos maiores riscos que o mundo enfrenta
atualmente. Cerca de 780 milhões de pessoas ainda carecem de acesso à água de melhor
qualidade e 2,5 bilhões - mais de um terço da população mundial - não têm saneamento básico.
A demanda por recursos hídricos crescerá nas próximas décadas, assim que a população alcançar
9 bilhões, necessitando de um aumento de 60% na produção agrícola e de um acréscimo de
15% nas captações de água já sobrecarregadas. A mudança do clima deve exacerbar a situação,
aumentando a variabilidade da água.

O Banco Mundial é o maior financiador de projetos de recursos hídricos do mundo nos
países em desenvolvimento, fornecendo US$ 3,0 bilhões em empréstimos e financiamento de
subsídios no exercício financeiro de 2013, sendo que metade dos quais foram direcionados para
abastecimento de água e saneamento. Desse modo, há uma priorização da ajuda aos países na
melhoria da gestão dos recursos hídricos. A nova visão do Banco Mundial coloca a água no âmago
da ajuda aos países na criação da resiliência à mudança do clima, integrando-a em áreas tais
como energia, agricultura, meio ambiente, além da gestão de risco de desastres e da ampliação
do trabalho crítico em termos de abastecimento de água e saneamento. O compartilhamento
do conhecimento inovador e a promoção de abordagens integradas têm permitido a inúmeros
países fazerem investimentos mais inteligentes. Por exemplo, o Projeto China Hai Basin está
beneficiando mais de 20 milhões de pessoas por meio de uma abordagem integrada que
promove o melhor uso da água e controla a poluição. (Ver worldbank.org/water.)

Em julho de 2012, o Banco Mundial liberou uma nova estratégia do setor de tecnologia
da informação e comunicação (ICT) destinada a ajudar os países em desenvolvimento a usar
a ICT para transformar a prestação de serviços básicos, impulsionar inovações e ganhos de
produtividade, e melhorar a competitividade. Juntos, o Banco Mundial, a IFC e a MIGA trabalharão
para ajudar os países a abrirem as oportunidades oferecidas pela tecnologia. O Banco Mundial
fornecerá o apoio para as devidas estruturas políticas, jurídicas e regulatórias, bem como
investimentos catalisadores na infraestrutura de base da ICT; a IFC fornecerá financiamento
e serviços de consultoria aos operadores móveis; e a MIGA fornecerá garantias para apoiar o
lançamento de redes e serviços de telecomunicações. (Ver worldbank.org/ict.)

O financiamento de programas relacionados com energia nos países em desenvolvimento
e nos países com economias de mercado emergentes continua como uma das principais
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prioridades do Grupo Banco Mundial, respondendo por cerca de US$ 8 bilhões por ano, ou
por cerca de 15% do total de compromissos do Grupo Banco Mundial para todos os setores.
A expansão do acesso à eletricidade é essencial para o fim da pobreza. Em Ruanda, por
exemplo, o Banco Mundial ajudou o governo e outros parceiros a fornecerem eletricidade
para quase 1 milhão de pessoas. O esforço triplicou as conexões em domicílios, acrescentou
1.400 quilômetros de novas redes de distribuição e estimulou o acesso à eletricidade por parte
das escolas e centros de saúde em até 70%.

Nas Reuniões da Primavera Setentrional de 2013, o Presidente Kim e o Secretário-Geral
da ONU Ban Ki-moon copresidiram a reunião inaugural do conselho consultivo da Energia
Sustentável para Todos (SE4ALL). Seu objetivo é criar apoio aos esforços para garantir acesso
universal à eletricidade e aos combustíveis domésticos seguros, duplicar a taxa de melhoria de
eficiência energética e duplicar a cota de energia renovável no leque energético mundial até
2030. Um programa cada vez mais diversificado de empréstimos e assessoramento sobre políticas
reflete a determinação de muitos países em buscar soluções de energia de baixo teor de carbono,
incluindo energia hidrelétrica, e o compromisso do Banco Mundial em apoiar sua luta por um
caminho para uma energia sustentável.

Em março de 2013, o Banco Mundial anunciou um grande esforço internacional para
expandir a geração de energia renovável nos países em desenvolvimento, com o uso de um
recurso subutilizado: a energia geotérmica. O Banco Mundial recorreu aos doadores, bancos
multilaterais, governos e setor privado para que aderissem a um Plano de Energia Geotérmica de
Desenvolvimento Global para melhor gerir e reduzir os riscos de perfuração exploratória e assim
incluir na pauta principal o que agora é uma pequena fonte de energia renovável e fornecer
energia a milhões de pessoas.

O Banco Mundial instou os países em desenvolvimento a eliminar os subsídios dos
combustíveis, que custam US$ 1,9 trilhão em nível mundial, de acordo com um relatório recente
do Fundo Monetário Internacional. Apesar de populares em muitos países, esses subsídios são
geralmente regressivos, onerosos em termos fiscais e economicamente ineficientes, além de
impedir o desenvolvimento de tecnologia limpa. (Ver worldbank.org/energy.)

PARCERIAS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES
O Banco Mundial está ajudando os países a prepararem-se e a lidar com uma grande variedade
de riscos, desde crises financeiras até desastres naturais, facilitando o acesso a soluções derivadas
e de mercados de capitais para gerenciamento dos níveis de risco soberano. O gerenciamento
de riscos baseados no mercado e as ferramentas de financiamento podem ajudar os países a
gerenciarem as vulnerabilidades aos choques externos associados à volatilidade do mercado e
desastres naturais, protegendo a sustentabilidade fiscal no processo. No exercício financeiro de
2013, o Banco Mundial executou o equivalente a US$ 4,8 bilhões em transações compensatórias
em benefício dos países membros, inclusive a primeira compensação para ajudar um país
a gerenciar seu risco cambial em termos de obrigações perante um terceiro. (Ver treasury
.worldbank.org.)
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R ES ULTA DO
1,1 MILHÃO DE PESSOAS
beneficiaram-se de novas ligações de abastecimento de água
e 468.000 beneficiaram-se de novas ligações de esgoto sanitário
no Brasil de 2007 a 2011.

O gerenciamento de risco de desastres está se tornando cada vez mais prioritário para os
negócios do Banco Mundial. Quando os desastres ocorrem, o Banco Mundial está pronto para
ajudar os países com necessidades de avaliação pós-desastre e planejamento de recuperação
e reconstrução. No exercício financeiro de 2013, o Banco Mundial e o Mecanismo Global para
Redução e Recuperação de Catástrofes (GFDRR) responderam a 12 solicitações dos governos para
fins de assistência pós-desastre. Mais de dois terços das Estratégias do Banco Mundial de Parcerias
com os Países já começaram a incorporar o gerenciamento de risco de desastres; o objetivo é
alcançar o valor de 100%.

Neste exercício financeiro, o Banco Mundial executou a primeira transação de seguro de
mercados de capitais para tsunamis de modo a ajudar cinco países das Ilhas do Pacífico (Ilhas
Marshall, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga e Vanuatu) a ficarem cobertos por um seguro contra
desastres naturais. A transação foi parte do Projeto-Piloto de Seguro contra Risco de Catástrofe
do Pacífico, uma iniciativa apoiada pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, governo do Japão,
GFDRR e Secretaria da Comunidade do Pacífico.

O Banco Mundial continua a envolver seus parceiros globais no compartilhamento de
experiências e melhores práticas para o gerenciamento de risco de desastres. O Diálogo de
Sendai, patrocinado pelo governo do Japão e o Grupo Banco Mundial durante as Reuniões Anuais
de 2012, convocou os governos, as instituições multilaterais e a sociedade civil para compartilhar
o conhecimento que promove a integração do gerenciamento de riscos ao planejamento
do desenvolvimento. A conferência ocorreu em Sendai, a maior cidade na região de Tohoku,
ao longo da costa do Pacífico do Japão, que suportou o peso do terremoto e do tsunami de
2011. "Aprendendo com Mega desastres", um projeto de compartilhamento de conhecimento
patrocinado pelo governo do Japão e pelo Instituto do Banco Mundial, está trabalhando
para compartilhar o conhecimento do Japão sobre gerenciamento de risco de desastres e
reconstrução pós-desastres com os países vulneráveis a catástrofes. (Ver wbi.worldbank.org
/wbi/megadisasters.) Para abranger um público maior, o Banco Mundial, juntamente com o
GFDRR e o Ministério das Finanças do Japão, patrocinou seu primeiro evento TEDx sobre o tópico
de desastres naturais. (Ver worldbank.org/disasterriskmanagement.)

PROXIMIDADE DA REPOSIÇÃO DA AID17
O programa atual de recursos para a AID (AIDi 6), na prática, está totalmente comprometido.
A AIDI 6 enfocou os resultados concretos nas áreas de gênero, mudança climática, países frágeis
e afetados por conflitos e resposta à crise. O apoio da AID foi vital na capacitação de 20 Estados
frágeis e afetados por conflitos para atender a uma ou mais metas dos ODMs, apesar dos imensos
desafios econômicos e políticos naqueles países.

O processo de reposição da AIDI 7 será uma das principais prioridades do Banco Mundial no
próximo ano. E dando continuidade aos tópicos de gênero, mudança climática e fragilidade e ao
acréscimo do tópico de crescimento inclusivo, o tópico de caráter geral para a AIDI 7 otimizará
o impacto do desenvolvimento, inclusive a alavancagem dos recursos coletivos do Grupo Banco
Mundial. (Ver worldbank.org/ida/ida-1 7-replenishment.html.)

R E S U LTA DO

*ATAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DIMINUIU
no Djibuti para 68 mortes por 1.000 crianças com menos de
5 anos de idade em 2012, em relação a 124 mortes por 1.000
crianças com menos de 5 anos de idade em 2002.
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COMPROMISSO COM TRANSPARÊNCIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS
E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
O Banco Mundial está sempre aumentando sua transparência operacional, abrindo seu
conhecimento e dados para o mundo e aproveitando a tecnologia para ajudar a descobrir novas
maneiras de ouvir e aprender com outras pessoas. Ao reafirmar um compromisso, os presidentes
do Banco Mundial e dos bancos de desenvolvimento regionais e o Secretário-Geral das Nações
Unidas assinaram um Memorando de Entendimento que estabelece os princípios e modos de
colaboração para melhorar a qualidade e a disponibilidade das estatísticas para monitoramento
dos objetivos do desenvolvimento. O Banco Mundial também melhorou sua agenda Dados
Abertos com a apresentação de um kit de ferramentas Dados Abertos do Governo, uma versão
melhorada dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial on-line e uma biblioteca de microdados
ampliada. Os dados on-line e os aplicativos de visualização do Banco Mundial, incluindo mapas
dos projetos, são agora mais fáceis de usar e mais dinâmicos. (Ver data.worldbank.org e maps
.worldbank.org.)

O Banco Mundial deu novos passos importantes para implementar sua Política de Acesso à
Informação no exercício financeiro de 2013, aumentando o número de documentos publicamente
disponíveis para 134.000, um aumento de 12,4% em relação ao exercício financeiro de 2012.
Mais de 1,2 milhão de documentos foram baixados via download por meio da política de acesso,
evidência do compromisso do Banco Mundial de maximizar o acesso público à informação.

O portal Finanças Abertas do Grupo Banco Mundial foi ampliado neste ano financeiro para
incluir a IFC e os conjuntos de dados de aquisições. Esse portal está agora disponível em vários
idiomas e novas plataformas móveis, incluindo Android. Como o principal produtor mundial de
conhecimento e perícia sobre desenvolvimento, o Banco Mundial está continuando a ampliar seu
Repositório de Conhecimento Aberto, um serviço centralizado para os resultados de pesquisa
e produtos de conhecimento do Banco Mundial. Um ano após seu lançamento, o repositório
abrigava mais de 10.000 documentos e registrou mais de 1 milhão de downloads, incluindo
mais de 587.000 documentos baixados dos países em desenvolvimento. (Ver openknowledge
.worldbank.org.)

O combate à corrupção continua a ser uma importante prioridade do Banco Mundial, que
está empenhado em promover e proteger a integridade dos projetos de desenvolvimento que
apoia. No exercício financeiro de 2013, o Banco Mundial excluiu 47 empresas e pessoas físicas e,
com outros bancos multilaterais no acordo de exclusão cruzada, reconheceu em conjunto a
exclusão de 295 empresas adicionais. No acordo de exclusão cruzada, uma empresa declarada
inelegível para candidatar-se a um projeto financiado pelo Banco Mundial é também inelegível
para candidatar-se a projetos de desenvolvimento financiados por outros bancos multilaterais
de desenvolvimento que assinaram o acordo. O efeito de dissuasão de tal medida contribui
significativamente para a promoção de padrões de conformidade e nivelamento do campo de
ação para empresas interessadas no desenvolvimento.
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A boa governança, juntamente com instituições fortes e responsáveis, é fundamental para a
redução da pobreza e a eficácia do desenvolvimento. O Banco Mundial estimula ativamente os
governos a tornarem-se mais transparentes, prestarem mais contas a seus cidadãos, serem menos
susceptíveis à corrupção e melhores na prestação de serviços. No exercício financeiro de 2013,
11,7% dos empréstimos e financiamento de subsídios do Banco Mundial, cerca de US$ 3,9 bilhões,
foram destinados a ajudar os países a melhorar o desempenho e a prestação de contas de
suas principais instituições do setor público. Os projetos do Banco Mundial em implementação
durante os exercícios financeiros de 2010-2012 ajudaram 57 países a modernizarem seus sistemas
de gestão de finanças públicas, 28 países a fortalecerem seus sistemas do serviço público e
administração pública, 27 países a melhorarem sua política fiscal e administração e 11 países
a aprimorarem seus sistemas de aquisições. O Banco Mundial também ajuda a fortalecer a
prestação de contas da política de despesas públicas por meio da sua ferramenta BOOST, que
cria bancos de dados fáceis de usar dos dados detalhados de despesas do governo, facilita uma
análise rigorosa das despesas e apoia a transparência fiscal.

O Banco Mundial está comprometido com avaliações independentes de suas políticas,
programas e projetos, que o ajudam a alcançar melhores resultados de desenvolvimento. Essas
avaliações são realizadas pelo Grupo de Avaliação Independente (IEG), que se reporta diretamente
à Diretoria Executiva. No exercício financeiro de 2013, o IEG concluiu sua terceira avaliação
sobre mudança climática, que enfocou a adaptação. O IEG recomendou o desenvolvimento
de diretrizes de referência para incorporação do gerenciamento de risco climático no desenho,
na avaliação e na implementação de programas e projetos. O IEG também realizou avaliações
setoriais e temáticas da resposta do Grupo Banco Mundial à crise global de alimentos; o programa
de financiamento de comércio da IFC; e os programas do Banco Mundial sobre inovação e
empreendedorismo, gestão dos recursos florestais e infraestrutura de transporte sustentável. Em
nível de país, o IEG concluiu avaliações dos programas nacionais baseados no conhecimento no
Afeganistão. (Ver ieg.worldbank.org.)

Como parte de seu compromisso de gerir seu impacto socioambiental corporativo, o Banco
Mundial mede, reduz, compensa e relata as emissões de gases do efeito estufa associadas a seus
mecanismos globais, reuniões importantes e viagens aéreas. No exercício financeiro de 2013,
o Banco Mundial definiu um objetivo de redução de suas emissões de gases do efeito estufa até
2017 para 10% abaixo de sua base de 2010.

O total de emissões para os mecanismos globais do Banco Mundial, incluindo o total de
emissões para viagens de negócios e reuniões importantes, foi de aproximadamentel174.000
toneladas de dióxido de carbono equivalente no exercício financeiro de 2012, com os dados
mais recentes disponíveis. Para manter a neutralidade do carbono, o Banco Mundial compra
compensações para emissões corporativas que não podem ser reduzidas - créditos de Redução
das Emissões Verificadas para instalações e viagens e Certificados de Energia Renovável
para consumo de eletricidade. No exercício financeiro de 2013, o Banco Mundial manteve a
neutralidade do carbono com a compra de créditos de carbono verificados de um projeto de
energia hidrelétrica a fio d'água no Chile; um projeto de energia eólica no estado de Gujarat, Índia;
e um Projeto REDD+ na República Democrática do Congo. (Ver crinfo.worldbank.org.)
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AS REGIOES

O Banco Mundial opera atualmente em mais de 120 escritórios em
todo o mundo. A maior presença nos países clientes está ajudando
o Banco Mundial a compreender melhor, trabalhar com mais eficácia
com seus parceiros nesses países clientes e prestar-lhes serviços
mais oportunos. Noventa e dois por cento dos Diretores e Gerentes
Nacionais e 39% do pessoal trabalham hoje em representações
nos países. O trabalho do Banco Mundial em suas seis regiões
geográficas é tão diverso quanto os países membros de cada
região. A seção a seguir destaca os principais objetivos alcançados,
projetos realizados, estratégias revisadas e publicações produzidas
no exercício financeiro de 201 3.Também são apresentadas histórias
de resultados selecionadas, juntamente com um retrato dos fatos
e números acerca de cada região. Para obter informações mais
detalhadas, favor consultar o site worldbank.org/countries.

> ÁFRICA

> LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO

> EUROPA E ÁSIA CENTRAL

> AMÉRICA LATINA E CARIBE

> ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

> SUL DA ÁSIA
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SUDÃO Sarah Farhat/Banco Mundial

ÁFRICA
Em 2012, o crescimento na África Subsaariana permaneceu robusto. A produção aumentou cerca
de 4,7% e as projeções para o crescimento em 2013-15 são de mais de 5% ao ano. A pobreza
diminuiu, sendo que a parcela de pessoas que vivem com menos de US$ 1,25 por dia caiu de 58%
em 1996 para cerca de 48% em 2010. Apesar dessas melhorias, ainda existem enormes desafios ao
desenvolvimento.

Assistência do Banco Mundial

O Banco Mundial aprovou US$ 8,2 bilhões para 95 projetos neste exercício financeiro. O apoio
incluiu US$ 42 milhões do BIRD e US$ 8,2 bilhões da AID. Os principais setores foram Transporte
(US$ 1,8 bilhão), Administração Pública, Lei e Justiça (US$ 1,8 bilhão) e Energia e Mineração
(US$ 1,2 bilhão). Com base na estratégia para a África adotada em 2011, foi dada ênfase à
energia, transporte, educação, saúde, agricultura, proteção social, abastecimento de água
e desenvolvimento urbano.

Descoberta de soluções regionais

O déficit de infraestrutura da África representa um custo econômico significativo no continente,
reduzindo o crescimento em até dois pontos percentuais ao ano. Reconhecendo a necessidade
de soluções regionais, o Banco Mundial está trabalhando para apoiar países em projetos
transformacionais voltados para mais de um único país. Um exemplo é o Programa Kandadji,
que integra esforços regionais, nacionais e locais e promove maior sinergia entre os setores
agrícola, ambiental, energético e de abastecimento de água na Bacia do Rio Níger. Em outubro
de 2012, o Banco Mundial aprovou US$ 203 milhões para financiar a Fase 2A do Programa de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Gestão de Ecossistemas Sustentáveis do Rio Níger,
parte de sua solução de longo prazo para a seca recorrente e a escassez crônica de alimentos e
energia elétrica no Sahel. Esse empréstimo sem juros da AID beneficiará alguns dos países mais
pobres do mundo. Financiado por 10 doadores, o programa ajudará a aumentar a produção de
alimentos, gerar mais eletricidade, criar empregos e desenvolver oportunidades econômicas para
as comunidades da Bacia do Rio Níger. Será parte do Grupo de Energia da África Ocidental (West
Africa PowerPool), que melhora os fluxos de eletricidade entre as fronteiras integrando os sistemas
de energia nacionais em um sistema regional unificado. Programas como o Kandadji serão vitais
para melhorar a infraestrutura na África, sem a qual o desenvolvimento fracassará.

Criação de resiliência no Sahel

Seca, acesso limitado aos alimentos, degradação ambiental, deslocamento e conflitos devem
resultar em insegurança alimentar para cerca de 10 milhões de pessoas na região do Sahel em
2013. Para enfrentar esses desafios, a Diretoria Executiva foi informada da situação atual e, em
abril de 2013, apresentou The Sahel - Toward a Regional Approach (O Sahel - Em direção a uma
solução regional) a nova estratégia da região para apoiar o desenvolvimento e a estabilidade no
Sahel. A estratégia compreende um programa de investimentos abrangentes com dois pilares
estratégicos: (1) vulnerabilidade e resiliência e (2) oportunidade econômica e integração.

Melhorando competências, educação e saúde

As competências dos africanos estão sendo desenvolvidas em muitas frentes. Por meio da AID
e com a colaboração da Parceria Global para Educação, o Banco Mundial está reforçando a
educação básica.
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PAISES ELEGIVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL*
Angola Costa do Marfim Libéria Quênia Senegal
África do Sul Eritréia Madagascar República Serra Leoa
Benin Etiópia Malauí Centro-Africana Suazilândia
Botsuana Gabão Mali República. Sul do Sudäo
Burkina Fasso Gâmbia Maurício Democratica

Burundi Gana Mauritânia do Congo Tanzânia

Cabo Verde Guiné Moçambique República do Congo Togo

Camarões Guiné-Bissau Namíbia Ruanda Uganda

Chade Guiné Equatorial Níger São Tomé e Príncipe Zâmbia

Comores Lesoto Nigéria Seicheles

*Em 30 de junho de 2013

O Banco Mundial é o principal contribuinte de instituições educacionais na África. O projeto
Centros de Excelência da África - uma rede de laboratórios de saúde pública de alta qualidade
nas áreas transfronteiriças do Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda - pode desenvolver de forma
significativa a capacidade em ciência e tecnologia.

Nas Reuniões da Primavera Setentrional de 2013, o Banco Mundial e o Departamento de
Estado dos EUA patrocinaram o "Fórum de Saúde da África 2013: Financiamento e Capacidade
para Resultados" em colaboração com a Harmonização para Saúde na África. Reunindo ministros
de finanças e saúde de 30 países africanos, o fórum buscou feedback sobre as necessidades dos
países africanos e compartilhou mensagens importantes, incluindo a mensagem de que melhores
resultados de saúde, nutrição e população precediam o crescimento econômico no mundo todo
e, portanto, são indispensáveis ao desenvolvimento.

O Banco Mundial tem liderado a mudança para uma maior ênfase nos resultados em saúde.
Os resultados iniciais dos projetos-piloto baseados em resultados em 15 países africanos têm sido
promissores. O Programa para Resultados dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para a
Saúde na Etiópia, aprovado em 2013, é o primeiro a usar o novo instrumento de financiamento
Programa para Resultados (PforR) do Banco Mundial em saúde na África.

Aumento de conhecimento

Os produtos de conhecimento da região destacam ideias que mudam a forma como os
profissionais pensam a respeito do desenvolvimento africano. Africa Con Help FeedAfrica (A África
pode Ajudar a Alimentar a África), lançado em 2012, identifica as barreiras regulatórias ao comércio
e à concorrência que devem ser removidas se a África quiser alcançar seu potencial no comércio
regional de alimentos. Isso sugere que o comércio regional de alimentos básicos, que não tem sido
explorado, oferece o potencial para melhorar o crescimento e a segurança alimentar.

Growing Africa: Unlocking the Potential ofAgribusiness, (Desenvolvendo a África: desbloqueando
o potencial do agronegócio), publicado em 2013, mostra como agricultores e agronegócios da
África podem gerar um mercado de alimentos de um trilhão de dólares até 2030. Recomenda a
participação com investidores estratégicos em "boas práticas'" reforçando salvaguardas e sistemas
de administração de terras e seleção de investimentos para um crescimento sustentável.

TABELA 1 ÁFRICA

COMPROMISSOS REGIONAIS E DESENBOLSOS PARA O EXERCíCIO FINANCEIRO 2011,
2012 E 2013

Compromissos (US$ milhões) Desembolsos (US$ milhões)

EF11 EF12 EF13 EF11 EF12 EF13

BIRD US$ 56 US$ 147 US$ 42 US$ 665 US$ 488 US$ 429

AID US$ 7.004 US$ 7.379 US$ 8.203 US$ 4.925 US$ 5.746 US$ 5.799

Portfólio de projetos em implementação em 30 de junho de 2013: US$ 42,5 bilhões.
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DESTAQUES DOS RESULTADOS DA ÁFRICA
• Na República Centro-Africana, com apoio do Banco Mundial para um programa de emergência

multissetorial, 118.862 pessoas fizeram o exame de HIV e foi fornecido tratamento antirretroviral
para 1.719 pessoas em 2012. E foram distribuídos cerca de 100.000 mosquiteiros tratados com
inseticidas para gestantes e crianças com menos de cinco anos para prevenir a malária.

• No Quênia, com o apoio do Programa de Água e Saneamento do Banco Mundial, foram criadas
comissões locais formadas por representantes comunitários para atuarem como intermediários
entre consumidores e prestadores de serviços de abastecimento de água. Nos primeiros dois anos
do programa, os grupos solicitaram mais de 400 queixas e resolveram 97% delas com sucesso
- algumas estavam pendentes há mais de três anos.

• O projeto de fundo fiduciário "Financiamento baseado em Resultados da Saúde" no Zimbábue
fornece subsídios a hospitais e clínicas locais que eliminam pagamentos de usuários em serviços
de saúde materno-infantil. Em 2012, centros de saúde participantes imunizaram mais de
212.600 crianças e 135.921 gestantes receberam cuidado pré-natal durante uma consulta a um
prestador de serviços de saúde.

Para conhecer outros resultados, acesse worldbank.org/results.

FIGURA 1 ÁFRICA

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR SETOR 1 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Água, saneamento e proteção
contra inundações 5% 12% Agricultura, pesca e florestas

8% Educação

Transporte 22%
15% Energia e mineração

Administração pública, < 1% Finanças
leis e justiça 22%

12% Saúde e outros serviços sociais

Informação e comunicações 1% 3% Indústria e comércio

FIGURA 2 ÁFRICA

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR TÓPICO 1 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
PAR,LA O,-, EMPR:S |MO AL DEU 8, B LH E

Gestão econômica < 1% 6% Gestão de recursos ambientais e naturais

Desenvolvimento urbano 14% Desenvolvimento financeiro
13% e do setor privado

Comércio e integração 16% 8% Desenvolvimento humano

11% Governança do setor público

Proteção social e gestão do risco 11% 1% Regime de direito

Desenvolvimento social,
gênero e inclusão 3% 16% Desenvolvimento rural
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TABELA 2 ÁFRICA

RETRATO REGIONAL

Indicador 2000 2005 Dados atuais Tendência

População total (milhões) 664 756 910

Crescimento da população (% anual) 2,7 2,6 2,7

RNB per capita (método Atlas, US$ atual) 493 765 1,345 .-------

Crescimento do PIB per capita (% anual) 0,9 3,0 1,5

População que vive com menos de US$ 1,25 por dia (milhões) 376' 395 414 --

Expectativa de vida ao nascer, mulheres (anos) 51 53 56

Expectativa de vida ao nascer, homens (anos) 49 51 54

Taxa de alfabetização entre jovens, mulheres (% idades 15-24) 62 - 67

Taxa de alfabetização entre jovens, homens (% idades 15-24) 76 - 76

Taxa de participação na força de trabalho, mulheres 61 63 63
(% da população, idades 15+)

Taxa de participação na força de trabalho, homens 77 76 76(% da população, idades 15+)

Proporção de cadeiras ocupadas por mulheres nos 12 16 22
parlamentos nacionais (% total)

Emissões de dióxido de carbono (megatoneladas) 552 629 724 -.....-

Emissões de dióxido de carbono per capita 0,8 0,8 0,9
(toneladas métricas)

PROGRESSO EM DIREÇÃO AOS ODMs

ODM Linha de base Dados Meta Tendência +
de 1990 atuais, para 2015 meta para 2015

0DM 1.a Pobreza extrema (% da população com menos 51,3 41,5 25,6
de US$ 1,25 por dia, PPP 2005)

0DM 2.a Taxa de conclusão do ensino fundamental 52 70 100
(% da faixa etária relevante)

ODM 3.a Taxa de meninas para meninos no ensino 81 90 100
fundamental e médio (%)

ODM 4.a Taxa de mortalidade infantil 107 69 36
(por 1.000 nascimentos vivos)

0DM 4.a Taxa de mortalidade abaixo dos 5 anos de idade 178 109 59
(por 1.000)

0DM 5.a Taxa de mortalidade materna 850 500 213
(estimativa modelada, por 100.000 nascimentos vivos)

0DM 7.c Acesso a água potável segura 48 61 74
(% da população com acesso)

0DM 7.c Acesso a instalações com saneamento básico 26 31 63
(% da população com acesso)

Nota: as metas de ODMs são indicativas no nível regional com base nas metas de ODMs globais. PPP = paridade do poder aquisitivo.
a. = Os dados mais recentes disponíveis entre 2008 e 2012; visite http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b. = dados de 1999.
o = meta de ODM para 2015.
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LESTE ASIATICO E PACÍFICO
O Leste Asiático e Pacífico continuou sendo a região com o desenvolvimento mais rápido do
mundo em 2012. Foi um motor de crescimento durante o recente distúrbio global, contribuindo
com cerca de 40% do aumento em produção global em 2012. O crescimento da China caiu de
9,3% em 2011 para 7,8% em 2012, mas o crescimento em outras economias em desenvolvimento
da região aumentou de 4,5% em 2011 para 6,2% em 2012.

A proporção de pessoas que vivem na pobreza na região tem diminuído continuamente:
menos de 10% da população da região vivem agora com US$ 1,25 por dia. Contudo, ainda há
muito trabalho a ser feito para gerar prosperidade compartilhada, pois quase meio bilhão de
pessoas ainda vive com apenas US$ 2 por dia.

Assistência do Banco Mundial

O Banco Mundial aprovou US$ 6,2 bilhões para a região destinados a 47 projetos neste exercício
financeiro. O apoio incluiu US$ 3,7 bilhões em empréstimos do BIRD e US$ 2,6 bilhões em
compromissos da AID. Os setores foram Administração Pública, Lei e Justiça (US$ 1,4 bilhão);
Transportes (US$ 1,1 bilhão) e Água, Saneamento e Proteção contra Inundações (US$ 1,1 bilhão).

A estratégia do Banco Mundial na região foca cinco desafios de desenvolvimento: redução
da pobreza e desigualdade, mudança climática e gestão de risco de desastres, urbanização
e infraestrutura, governança e instituições, crescimento liderado pelo setor privado e criação
de empregos. Crescimento e criação de empregos são essenciais para reduzir a pobreza
e desenvolver uma prosperidade compartilhada, especialmente devido às altas taxas de
desemprego entre os jovens e à informalidade do mercado de trabalho.

Volta da participação em Mianmar

Uma prioridade-chave no exercício financeiro de 2013 foi voltar a atuar em Mianmar após uma
ausência de 25 anos. Em agosto de 2012, o Banco Mundial e a IFC abriram um escritório em
Yangon. Um segundo escritório está planejado na capital de Nay Pyi Taw. A nova Estratégia de
Apoio Provisório, aprovado pela Diretoria em novembro de 2012, orientará o trabalho do Banco
Mundial até março de 2014. 0 Banco Mundial também forneceu um crédito de US$ 440 milhões
para apoiar reformas essenciais e ajudar Mianmar a liquidar seus pagamentos em mora,
pavimentando o caminho para uma nova participação completa. Um subsídio de US$ 80 milhões
está apoiando um projeto de desenvolvimento nacional, dirigido à comunidade para capacitar
aldeões a melhorarem escolas, clínicas, estradas e abastecimento de água.

Eletrificação de áreas rurais

Na República Democrática Popular do Laos, o Banco Mundial e a IFC continuaram a apoiar a Fase
|| do Projeto de Eletrificação Rural de US$ 35 milhões, que busca estender a rede de eletricidade
para domicílios rurais e promover a energia renovável fora de rede em todo o país. O Programa
Energia para os Pobres (Power to the Poor) do projeto fornece crédito sem juros para as famílias
pobres - especialmente domicílios chefiados por mulheres - para conectá-las à rede. Graças em
parte a esses esforços, o acesso à eletricidade aumentou de apenas 15% de domicílios em 1995
para mais de 80% hoje.

Redução da pobreza e da desigualdade

Na Indonésia, o Banco Mundial está coordenando um mecanismo com vários doadores que apoia
o Programa Nacional de Empoderamento Comunitário (PNPM), que gerou empregos, aumentou
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PAISES ELEGIVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL*
Camboja Filipinas Malásia República da coréia Timor-Leste
China Ilhas Marshall Mianmar República Tonga
Federsaos Ilhas Salomão Mongónia ámscratiao Tuvalu

dEploaão de mercados eo oprunddeaooasfc

da Micronésia Indonésia Palau Samoa Van uatu

Fiji Kiribati Papua Nova Guine Tailândia Vietnã

* Em 30 de junho de 2013

signicativamente as rendas a mas aéres ietde pessoas pobres ou quase pobres, e
construiu uma infraestrutura que beneficia as pessoas de baixa renda. PNPM Generasi - um
programa piloto que usa a plataforma PNPM para melhorar os resultados de saúde e educação -
ajudou a reduzir a subnutrição para 9,5% e aumentou as taxas de matrículas nas escolas primárias
e secundárias em 22 a 35% nas áreas-piloto.

Exploração de mercados e oportunidades no Pacífico

Em Kiribati, Samoaionga eTuvalu, o Banco Mundial está trabalhando para explorar mercados
e oportunidades com incentivos a viagens aéreas eficientes e seguras, que é fundamental
para conectar esses pequenos estados insulares entre si e com mercados mais amplos, além
de apoiar o turismo. O Programa de Investimentos em Aviação nas Ilhas do Pacífico está
ajudando a melhorar a infraestrutura e a segurança dos aeroportos para permitir que atendam
às normas internacionais. O Banco Mundial também tem trabalhado para abrir mercados de
telecomunicações em todo o Pacífico, obtendo incríveis aumentos em penetração da telefonia
móvel em Fiji, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão,Timor-Leste e Vanuatu. Em menos de
10 anos, Fiji, Samoa, Tonga e Vanuatu alcançaram níveis de acesso de mais de 70%.

Em busca de estratégias de negócios conjuntos

O Banco Mundial, a IFC e a MIGA buscaram em conjunto estratégias de negócios na região
durante o exercício financeiro de 2013. Os projetos incluíram iniciativas para melhorar o setor
financeiro na Indonésia, melhorar meios de vida por intermédio da agricultura na Mongólia,
expandir o acesso à eletricidade em Mianmar, aumentar o empoderamento das mulheres no
Pacífico, melhorar o agronegócio em uma zona pós-conflito na parte sul das Filipinas e promover
a eficiência e a agregação de valor na agricultura no Vietnã. As três instituições estão trabalhando
em conjunto no Eixo de Cingapura, focando o financiamento para infraestrutura e aproveitando a
experiência de desenvolvimento tanto de Cingapura como de outros países da região.

Formação de parcerias de conhecimento para oferecer soluções

O conhecimento tem tido um papel cada vez mais importante nas parcerias do Banco Mundial.
Neste exercício financeiro, o Banco Mundial e a China lançaram um núcleo de intercâmbio de
conhecimento para ajudar a China a divulgar experiências práticas de desenvolvimento dentro do
país e no exterior, com foco inicial no transporte urbano. O Grupo Banco Mundial também
anunciou planos para abrir um escritório na República da Coreia para alavancar a experiência de
desenvolvimento da Coreia, incluindo seu conhecimento de desenvolvimento do setor financeiro
e do setor privado, para o beneficio de países da região e outros. O Banco Mundial continua a
fazer parcerias com a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), Banco de Desenvolvimento

TABELA 3 LESTE ASIÁTICO E PACíFICO

COMPROMISSOS REGIONAIS E DESENBOLSOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011,
2012 E 2013

Compromissos (US$ milhões) Desembolsos (US$ milhões)

EF11 EF12 EF13 EF11 EF12 EF13

BIRD US$ 6.370 US$ 5.431 US$ 3.661 US$ 3.964 US$ 3.970 US$ 3.621

AID US$1.627 US$1.197 US$ 2.586 US$1.238 US$1.484 US$ 1.764

Portfólio de projetos em implementação em 30 de junho de 2013: US$ 30,4 bilhões.
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DESTAQUES DOS RESULTADOS DA REGIÃO DO LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO

• No final de 2012, cerca de 3,3 milhões de habitantes das Filipinas beneficiaram-se do Terceiro
Projeto de Serviços de Esgoto de Manila, que forneceu melhores serviços de saneamento e
melhores usinas de tratamento. Entre 2005 e 2012, foram fornecidas mais de 77.000 conexões de
água com tratamento de esgoto.

• O projeto Desenvolvimento e Educação na Primeira Infância financiado pelo Banco Mundial
aumentou o acesso a serviços entre as 3.000 aldeias pobres em toda a Indonésia desde 2007. Até
agora, foram estabelecidos aproximadamente 6.000 centros educacionais em 50 distritos e mais de
meio milhão de crianças de 0 a 6 anos de idade passaram por esses centros.

• O Projeto Controle, Prontidão e Resposta à Gripe Aviária e Humana reforçou a capacidade
dos organismos de emergência, hospitais e serviços veterinários da Mongólia para detectar e
responder a possíveis surtos de doenças infecciosas, como pandemia de gripe aviária e humana.
Houve progresso significativo na escala e velocidade do processamento dos resultados de exames
de laboratórios, permitindo um tratamento mais rápido e mais eficaz tanto de pessoas quanto
animais.

Para obter outros resultados, acesse worldbank.org/results.

Asiático, Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), Programa do Governo Australiano
de Ajuda a Países Além-mar (AusAID), Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA),
o Fórum das Ilhas do Pacífico e muitos outros parceiros para maximizar o impacto do
desenvolvimento.

FIGURA 3 LESTE ASIÁTICO E PACíFICO

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR SETOR 1 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
PRcELA Do EPRsM TAL D

Água, saneamento e proteção
contra inundações 17% 3% Agricultura, pesca e florestas

9% Educação

12% Energia e mineração

Transporte 18%
5o Finanças

9% Saúde e outros serviços sociais

4% Indústria e comércio

Administração pública, leis e justiça 23% 1% Informação e comunicações

FIGURA 4 LESTE ASIÁTICO E PACIFICO

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR TÓPICO | EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Gestão de recursos
Gestão econômica 1% 11% ambientais e naturais

Desenvolvimento urbano 14% Desenvolvimento financeiro
11% e do setor privado

Comércio e intregação 4%

11% Desenvolvimento humano
Proteção social e gestão do risco 8%

Desenvolvimento social,
gênero e inclusão 7% 11% Governança do setor público

Desenvolvimento rural 21% < 1% Regime de direito
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TABELA 4 LESTE ASIÁTICO E PACíFICO

RETRATO REGIONAL

Indicador 2000 2005 Dados atuais Tendência

População total (milhões) 1.812 1.893 1.992 ---- - -

Crescimento da população (% anual) 1,0 0,8 0,7

RNB per capita (método Atlas, US$ atual) 899 1.612 4.885 -------- -

Crescimento do PIB per capita (% anual) 6,4 8,8 6,7

População que vive com menos de US$ 1,25 por dia (milhões) 6561 332 251

Expectativa de vida ao nascer, mulheres (anos) 72 73 74

Expectativa de vida ao nascer, homens (anos) 68 69 71

Taxa de alfabetização entre jovens, mulheres (% idades 15-24) 98 - 99

Taxa de alfabetização entre jovens, homens (% idades 15-24) 98 - 99

Taxa de participação na força de trabalho, mulheres 68 66 65(% da população, idades 15+)

Taxa de participação na força de trabalho, homens 83 82 81
(% da população, idades 15+)

Proporção de cadeiras ocupadas por mulheres nos 17 18
parlamentos nacionais (% total)

Emissões de dióxido de carbono (megatoneladas) 4.219 6.883 8.934 -.--------

Carbon dioxide emissions, per capita 2,3 3,6 4,6 ------
(toneladas métricas)

PROGRESSO EM DIREÇÃO AOS ODMs

ODM Linha de Dados Meta Tendência +
base de 1990 atuais1 para 2015 meta para 2015

0DM 1.a Pobreza extrema (% da população com menos 54,9 12,9 27,4
de US$ 1,25 por dia, PPP 2005)

0DM 2.a Taxa de conclusão do ensino fundamental 100 97 100 Alcançada no início
(% da faixa etária relevante)

0DM 3.a Taxa de meninas para meninos no ensino 88 102 100
fundamental e médio (%)

ODM 4.a Taxa de mortalidade infantil 42 17 14
(por 1.000 nascimentos vivos)

0DM 4.a Taxa de mortalidade abaixo dos 5 anos de idade 56 21 19(por 1.000)

0DM 5.a Taxa de mortalidade materna 220 83 55
(estimativa modelada, por 100.000 nascimentos vivos)

0DM 7.c Acesso a água potável segura 68 90 84
(% da população com acesso)

0DM 7.c Acesso a instalações com saneamento básico 30 66 65
(% da população com acesso)

Nota: as metas de ODMs são indicativas no nível regional com base nas metas de ODMs globais. PPP = paridade do poder aquisitivo.
a. = Os dados mais recentes disponíveis entre 2008 e 2012; visite http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b. = dados de 1999.

= meta de 0DM para 2015.
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AZERBAIJÃO Allison Kwesell/Banco Mundial

EUROPA E ASIA CENTRAL
O aumento do PIB na Europa e Ásia Central foi desigual em 2012. Na Europa Central e Sudeste
Europeu, a produção caiu e está previsto um crescimento fraco em 2013. Na Comunidade dos
Estados Independentes, a recuperação foi mais resiliente, graças em grande parte aos elevados
preços dos produtos básicos, mas as taxas de crescimento ainda permanecem abaixo de seus níveis
pré-crise. Segundo as previsões, esses países e a Turquia devem crescer cerca de 4% em 2013.

Assistência do Banco Mundial

O Banco Mundial aprovou US$ 5,3 bilhões para a região destinados a 42 projetos neste exercício
financeiro. O apoio incluiu US$ 4,6 bilhões em empréstimos do BIRD e US$ 729 milhões
em compromissos da AID. Os setores líderes foram Administração Pública, Lei e Justiça
(US$ 1,3 bilhão); Finanças (US$ 1,2 bilhão) e Transportes (US$ 916 milhões). O empréstimo foi
orientado por uma estratégia baseada em três pilares: competitividade econômica, inclusão social
e ação climática. Além de seu empréstimo e assistência técnica, o Banco Mundial produziu uma
pesquisa importante na região neste exercício financeiro.

Os países de renda média que precisam de serviços que não podem ser totalmente
financiados pelos próprios recursos do Banco Mundial usam cada vez mais os Serviços Consultivos
Reembolsáveis (RAS). Por meio de acordos RAS, o Banco Mundial fornece aos clientes serviços
analíticos e consultivos para ajudar a incentivar seus objetivos de desenvolvimento. No exercício
financeiro de 2013, o Banco Mundial assinou 35 acordos RAS com oito países, juntamente com
dois acordos RAS regionais, focando em questões como inovação, concorrência, modernização
dos imóveis, administração agrícola e governança.

Aumento da competitividade econômica

Aumentar a competitividade requer melhorar a governança e o clima de investimentos, fornecer
intermediação financeira estável e efetiva, aperfeiçoar as competências da força de trabalho,
construir e manter uma infraestrutura de energia elétrica e transportes e aumentar a eficiência
dos gastos públicos. Para atingir esses objetivos, o Banco Mundial ajudou a modernizar a
administração fiscal na Armênia e Romênia; melhorar estradas na Armênia e Sérvia; melhorar o
ambiente e as políticas de negócios propícios à inovação na Croácia, Geórgia e Federação Russa;
aumentar o acesso a financiamento de pequenas e médias empresas na Turquia; e estabilizar as
finanças públicas e reforçar os regulamentos do setor financeiro na antiga República lugoslava da
Macedônia.

Conclusões no relatório regional Eurasian Cities: New Realities along the SiIk Road (Cidades
Eurasianas: Novas Realidades ao longo da Estrada da Seda) mostra que as cidades da Eurásia
precisam ajustar-se para serem competitivas em uma economia de mercado. Formuladores de
políticas podem apoiar essa transformação com planejamento urbano, transporte e conexões de
comunicação mais rápidos, serviços públicos integrados e financiamento mais eficiente - ações
que algumas das cidades mais progressivas da região já adotaram.

Promoção da inclusão social

O Banco Mundial está trabalhando com países da região para aprimorar a eficiência de suas redes
de segurança social, ajustar esses programas para que forneçam incentivos à participação da força
de trabalho e aumentar o acesso a melhores serviços de saúde e educação. Na Armênia e no
Uzbequistão, o Banco Mundial está ajudando a melhorar os serviços de saúde. Na República do
Quirguistão e na Moldávia, o Banco Mundial está trabalhando com os governos para melhorar a
qualidade e a responsabilização das escolas.
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PAISES ELEGIVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL*
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SEm 30 dejunho de 2013

Nesse exercício financeiro, o Banco Mundial concentrou sua atenção em dois desaos de

longo prazo na região: empregos e aposentadorias e pensões. Também publicou um relatório

reg ona so bre saúde, Getting Better: Improving Health System Outcomes in Europe and CentraAsia
(Sentindo-se melhor: melhorando os resultados do sistema de saúde na Europa Central e Ásia),
que explora os desafios enfrentados pelo setor de saúde e identifica as principais políticas para a
melhoria dos resultados do sistema de saúde e o alcance de uma convergência mais rápida com
os sistemas de melhor desempenho do mundo.

Enfrentando os desafios da mudança climática

A mudança climática está pressionando os recursos terresess, hídricos e energéticos na região,
que décadas de má gestão ambiental deixaram altamente vulneráveis até aos mais modestos
aumentos no aquecimento global. Para lidar com esses riscos, o Banco Mundial está atuando
em várias frentes. Também está unanciando a mitigação de riscos de desastres e a mitigação
dos efeitos da mudança climática na Moldávia, apoiando reformas para fornecer incentivos para
o uso eficiente de energia na Turquia. No Uzbequistão está investindo na gestão de florestas
sustentáveis e aumentou a resiliência ambiental.

o Banco Mundial publicou quatro novos estudos sobre mudança climática no exercício
financeiro de 201 3. Growing Green: The Economic Benefits ofimate Action (Consciência Verde:
os benefícios econômicos da ação climática) fornece opções políticas práticas para obter
um caminho de crescimento mais verde priorizando investimentos em eficiência energética,
expandindo o uso de energia mais limpa e melhorando a gestão de recursos naturais. Energy
Efficiency: Lessons Learned from Success Stories ( Eficiência energética: lições aprendidas a partir de
histórias de sucesso) analisa as políticas dos países na União Europeia que mais favoreceram a
eficiência ene rgét ica. Balancing Act:- Cutting Energy Subsidies While Protecting A ffordability ( Ação
equilibrada: cortar subsídios de energia enquanto protege a viabilidade financeira) demonstra
como assegurar que a ação climática apoie a inclusão social abordando os impactos sociais
dos preços elevados da energia. Looking Beyond the Horizon: How Climate Change 1mpacts and
Adaptation Responses Will Reshape Agriculture in Eastern Europe and Central Asia (Ver além do
horizonte: como os impactos da mudança climática e as respostas de adaptação reformularão a
agricultura na Europa Oriental e Ásia Central) mostra que as medidas prioritárias para a adaptação
à mudança climática podem aumentar a produtividade agrícola e contribuir para os objetivos de
desenvolvimento.

TABELA 5 EUROPA E ÁSIA CENTRAL

COMPROMISSOS REGIONAIS E DESENBOLSOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011,
2012 E 2013

Compromissos (US$ milhões) Desembolsos (US$ milhões)

EF11 EF12 EF13 EF11 EF12 EF13

BIRD US$ 5.470 US$ 6.233 US$ 4.591 US$ 6.873 US$ 5.654 US$ 3.583

AID US$ 655 US$362 US$ 729 US$585 US$ 482 US$ 468

Portfólio de projetos em implementação em 30 de junho de 2013: US$24,6 bilhões.
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DESTAQUES DOS RESULTADOS NA EUROPA E ÁSIA CENTRAL
• Em 2009, a Armênia lançou o Projeto Acesso ao Financiamento para Pequenas e Médias Empresas

com o apoio do Banco Mundial. Com esse projeto, as empresas tiveram acesso a empréstimos com
juros e prazos de pagamento melhores em comparação às condições que muitos bancos poderiam
oferecer. Entre 2009 e 2012, mais de 7.500 PMEs obtiveram linhas de crédito para sustentar suas
empresas.

• No Tadjiquistão, com o financiamento do Fundo Fiduciário de Resposta à Crise do Preço dos
Alimentos da União Europeia, administrado pelo Banco Mundial entre novembro de 2010 e
dezembro de 2011, foram criados mais de 402.000 homem/dias de trabalho para 10.600 pessoas,
que beneficiaram mais de 302.000 pessoas entre a população rural mais insegura em termos de
alimentos.

• Na Turquia, o Banco Mundial apoiou uma abordagem participativa para a gestão de recursos
naturais na Anatólia que gerou melhorias nos meios de subsistência rurais. Entre 2005 e 2012,
a reabilitação de terras aumentou as rendas de microcaptações das famílias em até 53%, aumentou
a cobertura vegetal em até 77% e melhorou a fertilidade do solo em terrenos inclinados em mais
de 20%.

Para obter outros resultados, acesse worldbank.org/results.

FIGURA 5 EUROPA E ÁSIA CENTRAL

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR SETOR 1 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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FIGURA 6 EUROPA E ÁSIA CENTRAL

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR TÓPICO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Gestão de recursos
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TABELA 6 EUROPA E ÁSIA CENTRAL

RETRATO REGIONAL

Indicador 2000 2005 Dados atuais1 Tendência

População total (milhões) 257 260 272 ---

Crescimento da população (% anual) 0,3 0,4 0,7

RNB per capita (método Atlas, US$ atual) 1.907 3.493 6.655 -- -----

Crescimento do PIB per capita (% anual) 5,5 6,6 1,5

População que vive com menos de US$ 1,25 por dia (milhões) 18  6 3

Expectativa de vida ao nascer, mulheres (anos) 73 74 75

Expectativa de vida ao nascer, homens (anos) 65 66 68

Taxa de alfabetização entre jovens, mulheres (% idades 15-24) 98 - 99

Taxa de alfabetização entre jovens, homens (% idades 15-24) 99 - 99

Taxa de participação na força de trabalho, mulheres 46 44 46
(% da população, idades 15+)

Taxa de participação na força de trabalho, homens 69 68 69
(% da população, idades 15+)

Proporção de cadeiras ocupadas por mulheres nos
parlamentos nacionais (% total)

Emissões de dióxido de carbono (megatoneladas) 1.191 1.313 1.345 ----

Carbon dioxide emissions, per capita 4,6 5,0 5,1
(toneladas métricas)

PROGRESSO EM DIREÇÃO AOS ODMs

ODM Linha de Dados Meta Tendência +
base de 1990 atuais1 para 2015 meta para 2015

0DM 1.a Pobreza extrema (% da população com menos 1,4 0,6 0,7
de US$ 1,25 por dia, PPP 2005)

0DM 2.a Taxa de conclusão do ensino fundamental 95 98 100
(% da faixa etária relevante)

0DM 3.a Taxa de meninas para meninos no ensino 97 97 100
fundamental e médio (%)

0DM 4.a Taxa de mortalidade infantil 40 18 13
(por 1.000 nascimentos vivos)

0DM 4.a Taxa de mortalidade abaixo dos 5 anos de idade 48 21 16
(por 1.000)

0DM 5.a Taxa de mortalidade materna 70 32 18
(estimativa modelada, por 100.000 nascimentos vivos)

0DM 7.c Acesso a água potável segura 90 96 95
(% da população com acesso)

0DM 7.c Acesso a instalações com saneamento básico 80 84 90
(% da população com acesso)

Nota: as metas de ODMs são indicativas no nível regional com base nas metas de ODMs globais. PPP = paridade do poder aquisitivo.
a. = Os dados mais recentes disponíveis entre 2008 e 2012; visite http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b. = dados de 1999.
o = meta de 0DM para 2015.
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NICARÁGUA Maria Victoria Ojea/Banco Mundial

AMÉRICA LATINA E CARIBE
O PIB na América Latina e no Caribe cresceu 3% em 2012. O crescimento deve continuar robusto,
em 3,5%, à medida que a demanda interna compense as frágeis condições econômicas globais.

O crescimento estável e as sólidas políticas econômicas melhoraram a vida de milhões na
região na última década, com mais de 70 milhões de pessoas saindo da pobreza e 50 milhões
passando a fazer parte da classe média entre 2003 e 2011. Pela primeira vez, o número de pessoas
da classe média ultrapassou o número de pobres, um sinal de que região da América Latina e o
Caribe está progredindo para alcançar um perfil de classe média regional.

Assistência do Banco Mundial

O Banco Mundial aprovou US$ 5,2 bilhões para 41 projetos neste exercício financeiro. O apoio
incluiu US$ 435 milhões da AID e US$ 4,8 bilhões em compromissos do BIRD. Os setores líderes
foram Administração Pública, Lei e Justiça (US$ 2,1 bilhões); Saúde e Outros Serviços Sociais
(US$ 891 milhões) e Transportes (US$ 694 milhões). O foco do Banco Mundial é melhorar as
oportunidades dos 40% mais pobres da população assegurando-lhes melhor acesso aos serviços
básicos, incluindo educação e saúde, sem negligenciar a sustentabilidade ambiental na região.

Em consonância com a estratégia geral do Banco Mundial para reduzir a pobreza e promover
a prosperidade compartilhada, o trabalho do Banco na região continuará a concentrar-se nas
cinco áreas principais descritas a seguir.

Promoção da prosperidade compartilhada

Apesar dos ganhos significativos da última década, a região continua em desigualdade, com cerca
de 82 milhões de pessoas vivendo com menos de US$ 2,50 por dia. A criação de oportunidades
para os vulneráveis é uma das principais prioridades da agenda regional do Banco Mundial.
Outra prioridade é conquistar um papel econômico mais importante para as mulheres. Mais
de 70 milhões de mulheres ingressaram no mercado de trabalho na última década, mas as
disparidades de renda e a dificuldade de equilibrar trabalho e vida familiar continuam a ser
um grande problema.

Promoção do crescimento e da produtividade

O crescimento extraordinário da região nos últimos tempos e sua capacidade de superar a
recessão global contrastam com os resultados de outras regiões, inclusive de países desenvolvidos.
Contudo, para avançar, a produtividade precisará melhorar. O sistema educacional não atende
aos padrões globais, a infraestrutura está obsoleta e os custos logísticos são elevados. Em toda a
América Central, a expansão da logística e da integração comercial é uma prioridade. Por exemplo,
é essencial desobstruir os gargalos associados com transportes, liberação alfandegária e estradas
rurais, que tornam o envio de tomates da Costa Rica para a Nicarágua 10 vezes mais caro do que
para a Califórnia.

Criação de Estados mais eficientes

O acesso a serviços públicos de qualidade continua a ser um desafio. Os cidadãos têm altas
expectativas, mas em muitos países o governo não tem capacidade de atender às suas demandas.
Cerca de 7% da população não têm acesso a água potável e 20% dos latino-americanos
ainda não têm acesso a saneamento básico. A segurança dos cidadãos é outro desafio para o
desenvolvimento de muitos países, principalmente os pequenos. Os custos de ordem pública,
segurança e cuidados de saúde chegam a quase 8% do PIB na América Central, 5% no Brasil e
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* Em 30 de junho de 2013

3,7% na Jamaica. Os governos estão ansiosos para criar uma resposta integrada ao aumento do
crime e da violência. O Banco Mundial vem apoiando esses esforços por meio de financiamentos,
bem como de intercâmbios de conhecimentos de alto nível. Em busca de novas abordagens para
a violência de gênero, uma maratona em toda a região apoiada pelo Banco Mundial produziu
vários aplicativos móveis para combater esse flagelo que atinge cerca de metade da população
feminina em partes da América Central.

Apoio ao crescimento inclusivo e sustentável

A região serviu como um laboratório global para algumas das práticas mais inovadoras de
sustentabilidade das riquezas naturais. Responsável por apenas 6% das emissões globais de gases
do efeito estufa do setor de energia, a região tem a matriz energética de emissões de carbono
mais baixa do mundo em desenvolvimento. Também adotou esquemas de pagamento para
preservar o meio ambiente. Mas a bonança econômica dos últimos anos gerou uma explosão da
urbanização: mais de 80% da população da região vivem nas cidades. O crescimento inclusivo e
sustentável é fundamental para o desenvolvimento da região e para a preservação dos recursos
naturais para as gerações futuras.

Preparação para catástrofes naturais

A região abriga 9 dos 20 países mais expostos a desastres naturais e os efeitos dessas catástrofes
custam aos governos cerca de US$ 2 bilhões ao ano. Os países ficaram mais esclarecidos em
relação aos desastres, mas ainda é necessária uma mudança maior do foco para a prevenção.
O Banco Mundial fornece ferramentas e mecanismos para promover a resiliência, incluindo
instrumentos de vanguarda, como o seguro contra risco de catástrofes. Por exemplo, desde o
terremoto de 2010 no Haiti, o Banco Mundial forneceu subsídios habitacionais para mais de
60.000 pessoas, o que permitiu que elas se mudassem dos acampamentos para moradias mais
seguras. As vizinhanças foram melhoradas com estradas mais largas, melhor iluminação e encostas
fortificadas, e as casas foram recuperadas ou reconstruídas. Em outras partes da região, como
Colômbia, Honduras e México, o Banco Mundial está apoiando estratégias abrangentes de gestão
de riscos de desastres.

Trabalho com países membros

O Banco Mundial apoia a ampla agenda da região adaptando seus diversos serviços financeiros,
de conhecimento e de integração às diferentes necessidades da região. O Banco Mundial
ajudou a abordar as necessidades mais prementes por meio do financiamento de projetos de
desenvolvimento, de mecanismos inovadores como os Fundos de Investimento Climático e de
pesquisas minuciosas de desenvolvimento, como o destacado relatório Mobilidade Econômica e a
Ascensão da Classe Média Latino-Americana de 2012.

TABELA 7 AMÉRICA LATINA E CARIBE

COMPROMISSOS REGIONAIS E DESENBOLSOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011,
2012 E 2013

Compromissos (US$ milhões) Desembolsos (US$ milhões)

EF11 EF12 EF13 EF11 EF12 EF13

BIRD US$9.169 US$ 6.181 US$ 4.769 US$ 8.376 US$ 6.726 US$ 5.308

AID US$ 460 US$ 448 US$ 435 US$ 322 US$ 342 US$ 273

Portfólio de projetos em implementação em 30 de junho de 2013: US$ 30,8 bilhões.
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DESTAQUES DOS RESULTADOS DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE

• O Projeto de Reforma de Aquisições lançado no México em dezembro de 2009 eliminou quase
600 regulamentos obsoletos e melhorou a transparência. Em três anos, o projeto economizou
US$ 1 bilhão e impulsionou o processamento eletrônico de 30.000 transações para mais de
70.000. Aumentou a participação das pequenas e médias empresas para 36% dos contratos
concedidos em um ano.

• No Haiti, o Projeto Rural de Abastecimento de Água e Saneamento teve êxito em fornecer acesso a
água potável para mais de 33.000 pessoas nos últimos quatro anos. O projeto também melhorou as
condições de saneamento de 3.700 alunos e professores em seis comunidades com a construção de
banheiros nas escolas.

• A Argentina é o país-piloto de um projeto para reduzir as fatalidades no trânsito. O projeto criou o
Observatório Ibero-Americano de Segurança Viária, uma plataforma virtual na qual 22 países trocam
experiências e reúnem estatísticas fundamentais para soluções políticas eficazes. A Argentina reduziu
suas taxas de embriaguez ao volante em 50% em três anos e as fatalidades em 10% em dois anos.

Para obter outros resultados, acesse worldbank.org/results.

À medida que as condições dos países membros evoluírem, o Banco Mundial continuará a
associar-se a eles para centralizar esforços nas suas prioridades de desenvolvimento. As novas
Estratégias de Parcerias com Países para a Guatemala e a Nicarágua, por exemplo, apoiam os
esforços dos governos para melhorar a competitividade e o crescimento sustentável e para
avançar em direção a uma sociedade mais equitativa. Uma Estratégia Provisória do Haiti enfoca
o desenvolvimento de longo prazo, a capacitação e a prestação de serviços sociais para todos os
cidadãos.

FIGURA 7 AMÉRICA LATINA E CARIBE

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR SETOR 1 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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FIGURA 8 AMÉRICA LATINA E CARIBE

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR TÓPICO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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TABELA 8 AMÉRICA LATINA E CARIBE

RETRATO REGIONAL

Indicador 2000 2005 Dados atuais Tendência

População total (milhões) 500 536 581 --

Crescimento da população (%anual) 1.5 1.3 1.2 ---

RNB per capita (método Atlas, US$ atual) 3,731 4,326 9,025 ---

Crescimento do PIB per capita (%anual) 3.0 3.2 1.8

População que vive com menos de US$ 1,25 por dia (milhões) 60' 48 32

Expectativa de vida ao nascer, mulheres (anos) 75 76 77

Expectativa devida ao nascer, homens (anos) 68 70 71

Taxa de alfabetização entre jovens, mulheres (% idades 15-24) 97 - 97

Taxa de alfabetização entre jovens, homens (% idades 15-24) 96 - 97

Taxa de participação na força de trabalho, mulheres 48 52 54
(% da população, idades 15+)

Taxa de participação na força de trabalho, homens 81 81 80
(% da população, idades 15+)

Proporção de cadeiras ocupadas por mulheres nos 16 21 25 .---
parlamentos nacionais (% total)

Emissões de dióxido de carbono (megatoneladas) 1.225 1.371 1.459 -----

Emissões de dióxido de carbono per capita 2,4 2,6 2,6 --
(toneladas métricas)

PROGRESSO EM DIREÇÃO AOS ODMs

ODM Linha de base Dados Meta Tendência +
de 1990 atuais, para 2015 mneta para 2015

0DM 1.a Pobreza extrema(% da população com menos 11,5 5,3 5,7
de US$ 1,25 por dia, PPP 2005)

0DM 2.a Taxa de conclusão do ensino fundamental 83 102 100
(% da faixa etária relevante)

0DM 3.a Taxa de meninas para meninos no ensino
fundamental e médio (%) 101 102 100 Alcançadanoinício

0DM 4.a Taxa de mortalidade infantil 428 16 14
(por 1.000 nascimentos vivos)

0DM 4.a Taxa de mortalidade abaixo dos 5 anos de idade 53 19 18(por 1.000)

0DM 5.a Taxa de mortalidade materna 140 81 35
(estimativa modelada, por 100.000 nascimentos vivos)

0DM 7.c Acesso a água potável segura 86 94 93
(% da população com acesso)

0DM 7.c Acesso a instalações com saneamento básico 68 79 04
(% da população com acesso)

Nota: as metas de ODMs são indicativas no nível regional com base nas metas de ODMs globais. PPP = paridade do poder aquisitivo.
a. = Os dados mais recentes disponíveis entre 2008 e 2012; visite http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b.=dadosde1999.
0= meta de ODM para 2015.
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CISJORDÂNIA E FAIXA DE GAZA Ame Hoel/Banco Mundial

ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA
Mudanças políticas e econômicas históricas continuaram a remodelar o Oriente Médio e o Norte
da África, com grande diferença no ritmo e na natureza da mudança entre os países. Se essas
mudanças políticas serão significativas depende de até que ponto elas gerem melhorias sociais
e econômicas concretas - principalmente a criação de empregos para os milhões de pessoas
desempregadas, especialmente jovens. Portanto, o crescimento econômico com geração de
empregos é essencial nessa região.

O PIB regional cresceu 6,4% em 2012, em relação a 3,1% em 2011, quando os distúrbios
políticos enfraqueceram o crescimento. O desaquecimento projetado no crescimento para 3,8%
em 2013 reflete em grande parte um retorno a um crescimento mais sustentável em alguns
países exportadores de petróleo, cujo crescimento aumentou em 2012, compensando uma
queda semelhante no ano anterior. Apenas 2% da população da região vivem na extrema pobreza
(com menos de US$ 1,25 ao dia), mas quase 14% - 4 milhões de pessoas - vivem com menos de
US$ 2 por dia.

Assistência do Banco Mundial

O apoio do Banco Mundial chegou a US$ 2,1 bilhões para 16 projetos no exercício financeiro de
2013, incluindo US$ 1,8 bilhão do BIRD e US$ 249 milhões da AID. O Banco também alocou US$
56,4 milhões em financiamentos especiais para a Cisjordânia e Gaza.

Além desse financiamento, o Banco Mundial forneceu 74 produtos de trabalhos econômicos
e setoriais e produtos não financeiros de assistência técnica para a região. A estrutura dos
Serviços Reembolsáveis de Consultoria (RAS) permite que o Banco Mundial não somente trabalhe
com governos clientes como também forneça serviços analíticos e de consultoria a governos
subnacionais, empresas estatais, organizações não governamentais e instituições multilaterais.
Nos últimos anos, o Banco aumentou os serviços fornecidos aos membros do Conselho de
Cooperação do Golfo por meio de acordos de RAS. Os focos desses acordos foram emprego,
segurança dos recursos hídricos, educação, desenvolvimento urbano e segurança energética.

Em resposta às importantes transformações políticas na região, o Banco Mundial criou uma
nova estrutura de participação. Além de ouvir os novos governos a fim de criar programas de
apoio que atendam às suas metas de desenvolvimento específicas, o Banco Mundial expandiu as
consultas de modo a incluir uma ampla faixa de interessados de toda a sociedade civil cujas vozes
eram menos acessíveis nos regimes anteriores. A partir das demandas da Primavera Árabe e dos
esforços de reformas em andamento, a nova estrutura baseia-se em quatro pilares principais -
governança, inclusão, empregos e crescimento sustentável - com feixes transversais de integração
regional e global, gênero e desenvolvimento do setor privado. O Banco Mundial também criou o
Fundo de Transição MENA com capitalização inicial de US$ 250 milhões, por solicitação da Parceria
de Deauville liderada pelos países do Grupo dos Oito (G-8) e do Golfo Pérsico. Implementado em
parceria com 11 organizações internacionais em seis economias em transição (República Árabe do
Egito, Jordânia, Líbia, Marrocos, Tunísia e República do lêmen), o fundo fornecerá assistência técnica
sobre a implementação de reformas institucionais e de políticas de acordo com esses pilares.

Fortalecimento da governança

Transparência e responsabilização são essenciais para a criação de estados sensíveis que assumam
a responsabilidade por suas ações. O Banco Mundial está procurando melhorar os dois aspectos
de várias formas. O novo Empréstimo para Políticas de Desenvolvimento de US$ 500 milhões
para a Tunísia promove uma governança pública mais transparente e melhorias na prestação de
serviços sociais. Na República do lêmen, além de apoiar o diálogo nacional com assistência ao
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PAISES ELEGIVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL*
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Esta seção também apresenta relatórios sobre a Cisjordânia e Gaza.

* Em 30 dejunho de 2013

conhecimento, o Banco Mundial criou uma nova Parceria entre Organizações da Sociedade Civil
e o Governo e aprovou um Empréstimo para Gestão das Finanças Públicas de US$ 5 milhões para
melhorar a capacidade do setor público nesta área crítica.

Aumento da inclusão social e econômica
Neste exercício financeiro, o Banco Mundial liberou o relatório Inclusion and Resilience: The Way
Forward for Social Safety Nets in the Middle East and North Africa Region (Inclusão e resi liência: o
avanço das redes de segurança social na região do Oriente Médio e Norte da África). O relatório
mostra como as redes de segurança da região podem ser aprimoradas para desenvolver o capital
humano, evitar a miséria e substituir subsídios ineficientes e não direcionados.

O Banco Mundial está apoiando medidas econômicas e outras iniciativas para ampliar a voz e
a participação das mulheres e minorias na região. No exercício financeiro de 2013, forneceu US$ 30
milhões para um projeto de promoção social no Líbano voltado para as populações marginalizadas.
Projetos maiores no Marrocos e na República do lêmen estão procurando melhorar os resultados
educacionais, inclusive para as populações desassistidas. Um financiamento adicional do Fundo
Social do lêmen ampliará sua capacidade de prestar serviços aos pobres.

Geração de empregos

Empregos sustentáveis no setor privado - principalmente para jovens e mulheres - são essenciais
para o desenvolvimento econômico e a estabilidade política da região. Para ajudar os países a
gerar esses empregos, o Banco Mundial publicou o trabalho Jobs forShared Prosperity: Time for
Action in the Middle East and North Africa (Empregos para a prosperidade compartilhada: tempo
para agir no Oriente Médio e Norte da África), que identifica medidas para sair do círculo vicioso
de alto desemprego e lento crescimento. O Banco Mundial também financiou um Projeto de
Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas para o Crescimento Inclusivo na
Jordânia, de US$ 70 milhões. No Líbano, forneceu US$ 30 milhões para um projeto que oferece
financiamento para a abertura de empresas. No Marrocos, um empréstimo de US$ 160 milhões
enfoca o aprimoramento do ambiente empresarial.

Em março, o Banco Mundial liberou o estudo Abrindoportas: igualdade degêneros e
desenvolvimento no Oriente Médio e no Norte da África, de acordo com o qual as mulheres jovens
de vários países da região enfrentam taxas de desemprego de até 40%. O relatório fornece provas
irrefutáveis da necessidade de gerar um conjunto amplo e diversificado de oportunidades de
emprego tanto para mulheres como para homens.

Aceleração do crescimento sustentável

É necessário haver um crescimento favorável ao clima para possibilitar a gestão das pressões sobre
os recursos naturais. Para promover esse crescimento, o Banco Mundial está apoiando diversos

TABELA 9 ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

COMPROMISSOS REGIONAIS E DESENBOLSOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011,
2012 E 2013

Compromissos (US$ milhões) Desembolsos (US$ milhões)

EF11 EF12 EF13 EF11 EF12 EF13

BIRD US$ 1.942 US$ 1.433 US$ 1.809 US$ 768 US$ 1.901 US$ 1.786

AID US$123 US$80 US$249 US$185 US$102 US$200

Portfólio de projetos em implementação em 30 de junho de 2013: US$ 9 bilhões.
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DESTAQUES DOS RESULTADOS DO ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

Entre 2006 e 2011, os projetos de expansão de salas de aula em Djibouti aumentaram o acesso
ao ensino primário para mais de 7.000 crianças, incluindo aproximadamente 3.300 meninas. Mais
de 3.700 profissionais de ensino receberam treinamento nesse período, incluindo professores,
diretores e conselheiros pedagógicos.

Outros financiamentos para o Primeiro Projeto de Infraestrutura Municipal no Líbano contribuíram
para a reconstrução da infraestrutura pública em 178 municípios, incluindo 175 km de estradas,
mais de 10 km de tubulações de drenagem de águas pluviais e mais de 48 km de muros de
contenção. O projeto beneficiou um número estimado de 375.427 pessoas com a restauração de
serviços básicos e oportunidades de desenvolvimento econômico.

Um programa apoiado pelo Banco Mundial no Marrocos ajudou a melhorar a governança do
setor de resíduos sólidos e a profissionalizar os serviços de coleta. Os serviços de coleta beneficiam
12 milhões de pessoas ou 66% da população urbana e o percentual de lixo coletado e descartado
em aterros sanitários aumentou de 10% para 32% durante o período de 2008-11.

Para obter outros resultados, acesse worldbank.org/results.

projetos na região. Em Ouarzazate, no Marrocos, o financiamento do maior projeto de energia
solar do mundo (apoiado pelo Banco Mundial, pela IFC, pelo Fundo de Tecnologia Limpa e vários
parceiros na forma de uma parceria público-privada) foi encerrado em maio de 2013. Em Djibouti,
um projeto de energia geotérmica de US$ 6 milhões impulsionará o crescimento econômico por
meio de tecnologias verdes. Um empréstimo de US$ 130 milhões ao Marrocos melhorará o acesso
a serviços de coleta e descarte de resíduos sólidos em áreas urbanas e gerará até 70.000 empregos
em atividades de reciclagem de lixo. Na República do lêmen, um projeto de gestão de ativos
rodoviários no valor de US$ 40 milhões, ajudará a aliviar gargalos nos transportes rodoviários.

FIGURA 9 ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR SETOR 1 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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FIGURA 10 ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA
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TABELA 10 ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

RETRATO REGIONAL

Indicador 2000 2005 Dados atuais1 Tendência

População total (milhões) 277 301 340 -- ----- -

Crescimento da população (% anual) 1,8 1,7 1,7

RNB per capita (método Atlas, US$ atual) 1.483 1.992 4.210 --

Crescimento do PIB per capita (%anual) 1,2 2,8 -2,0 -

População que vive com menos de US$ 1,25 por dia (milhões) 14' 10 8

Expectativa de vida ao nascer, mulheres (anos) 71 73 74

Expectativa de vida ao nascer, homens (anos) 68 69 70

Taxa de alfabetização entre jovens, mulheres (% idades 15-24) 80 - 88

Taxa de alfabetização entre jovens, homens (% idades 15-24) 90 - 94

Taxa de participação na força de trabalho, mulheres 18 20 20
(% da população, idades 15+)

Taxa de participação na força de trabalho, homens 74 74 72
(% da população, idades 15+)

Proporção de cadeiras ocupadas por mulheres nos 4 6 14 -------
parlamentos nacionais (% total)

Emissões de dióxido de carbono (megatoneladas) 873 1.113 1.321 ------ -

Emissões de dióxido de carbono per capita 3,2 3,7 4,1
(toneladas métricas)

PROGRESSO EM DIREÇÃO AOS ODMs

ODM Linha de base Dados Meta Tendência +
de 1990 atuaisal para 2015 meta para 2015

0DM 1.a Pobreza extrema (% da população com menos 5,3 2,2 2,7
de US$ 1,25 por dia, PPP 2005) e

0DM 2.a Taxa de conclusão do ensino fundamental 76 90 100
(% da faixa etária relevante)

ODM 3.a Taxa de meninas para meninos no ensino 80 93 100
fundamental e médio (%)

0DM 4.a Taxa de mortalidade infantil 54 26 18
(por 1.000 nascimentos vivos)

0DM 4.a Taxa de mortalidade abaixo dos 5 anos de idade 70 32 23(por 1.000)

0DM 5.a Taxa de mortalidade materna 220 81 55
(estimativa modelada, por 100.000 nascimentos vivos)

0DM 7.c Acesso a água potável segura 86 89 93
(% da população com acesso)

0DM 7.c Acesso a instalações com saneamento básico 73 88 86
(% da população com acesso)

Nota: as metas de ODMs são indicativas no nível regional com base nas metas de ODMs globais. PPP = paridade do poder aquisitivo.
a. = Os dados mais recentes disponíveis entre 2008 e 2012; visite http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b. = dados de 1999.
a= meta de ODM para 2015.
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BANGLADESH Ame Hoel/Banco Mundial

SUL DA ÁSIA
O crescimento do PIB no Sul da Ásia caiu para 5,4% em 2012, em relação aos 7,4% em 2011,
principalmente como resultado da desaceleração econômica da Índia. O PIB regional foi projetado
para crescer 5,7% em 2013, impulsionado por um aumento da demanda de exportações, pelas
reformas das políticas na Índia, pelo fortalecimento das atividades de investimentos e por uma
produção agrícola normal.

Assistência do Banco Mundial

Com 35 projetos aprovados no exercício financeiro de 2013, o Banco Mundial é um grande
parceiro de desenvolvimento no Sul da Ásia. Neste exercício financeiro, forneceu US$ 378 milhões
em assistência do BIRD e US$ 4,1 bilhões em assistência da AID. Os principais setores foram Saúde
e Outros Serviços Sociais (US$ 1,1 bilhão); Administração Pública, Lei e Justiça (US$ 1,0 bilhão) e
Educação (US$ 609 milhões).

O trabalho na região apoia as metas mais importantes do Banco Mundial para reduzir
a pobreza e promover a prosperidade compartilhada. A estratégia está baseada em cinco
pilares: aumento dos empregos e aceleração do crescimento; aumento do desenvolvimento
humano e do bem-estar social; fortalecimento da governança e responsabilização; redução das
vulnerabilidades às condições climáticas, a desastres naturais e à alimentação; e aumento da
integração e cooperação regional.

Aumento do emprego e aceleração do crescimento

O Sul da Ásia tem uma população jovem e a menor taxa de participação da força de trabalho
feminina do mundo. A absorção dessa força de trabalho crescente exigirá a geração de 1,0 milhão
a 1,2 milhão de empregos a cada mês pelos próximos 20 anos. Para fortalecer as políticas que
conduzem ao crescimento inclusivo, o Banco Mundial está trabalhando em um novo relatório
no qual a desigualdade de renda e consumo será estudada juntamente com a desigualdade de
acesso e de oportunidades de emprego e sucesso profissional.

A nova Estratégia de Parcerias de Países do Banco Mundial para a Índia (2013-17) visa a ajudar
o país a atingir sua visão de longo prazo de crescimento mais rápido e inclusivo. Assim como a
primeira estratégia de países para definir metas específicas de redução da pobreza e aumento da
prosperidade da população mais pobre, ela mudou significativamente o apoio para os estados de
baixa renda e categorias especiais, onde moram muitos dos pobres e desassistidos da Índia.

Melhoria do desenvolvimento humano e do bem-estar social

O Banco Mundial trabalhou em muitas frentes para melhorar o desenvolvimento humano no Sul
da Ásia. Uma grande parte do portfólio é voltada para resultados, vinculando o apoio financeiro
diretamente ao alcance de marcos essenciais, que melhorem a prestação de serviços. Os projetos
educacionais visam ao crescimento das taxas de matrícula na rede de ensino e a melhoria
da qualidade e da equidade do sistema de educação e treinamento. Os projetos de saúde
buscam aumentar o uso de parteiras qualificadas e garantir que as mulheres grávidas, meninas
adolescentes e crianças com menos de cinco anos recebam serviços nutricionais básicos.

Devido aos níveis alarmantes de subnutrição de bebés e crianças, o Banco Mundial enfatiza
o diálogo sobre políticas, estudos diagnósticos e apoio financeiro inicial nessa área. O Projeto de
Segurança Agrícola e Alimentar do Nepal busca melhorar a segurança alimentar e nutricional
das comunidades-alvo com o aumento da disponibilidade de alimentos por meio de plantações
agrícolas e pecuária e com a melhoria da nutrição dos domicílios por meio da diversificação das
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* Em 30 de junho de 2013

dietas e de melhores práticas alimentares e de cuidados (principalmente nos primeiros 1.000 dias
de vida).

Fortalecimento da governança e da responsabilização

O Banco Mundial está desenvolvendo a capacidade dos órgãos legislativos e das instituições
supremas de auditoria nas funções de supervisão do orçamento. Também está ajudando a
implementar sistemas de aquisições eletrônicas (e-procurement), a melhorar a prestação de
serviços públicos e a elaborar regulamentações sobre o direito à informação. Por exemplo, foi
organizada uma equipe regional e transetorial do Banco Mundial para fornecer uma avaliação
baseada em indicadores, objetiva, concisa e padronizada do sistema de gestão de finanças
públicas do Paquistão. O objetivo era permitir uma compreensão do ambiente fiduciário geral do
sistema e identificar as reformas necessárias.

Redução das vulnerabilidades climática, alimentar e a desastres naturais

O Sul da Ásia sofreu mais do que qualquer outra região durante as crises anteriores de alimentos
e combustíveis. Para ajudá-lo a resistir a futuras crises de alimentos, o Banco Mundial está
trabalhando com os governos para fornecer mais serviços de irrigação e drenagem, reflorestar
terras que haviam sido devastadas e aumentar a resiliência a eventos climáticos extremos,
desastres naturais e mudanças climáticas.

Em setembro de 2012, o Banco Mundial aprovou um Empréstimo para Políticas de
Desenvolvimento de US$ 100 milhões para ajudar o governo de Himachal Pradesh, um estado
indiano no Himalaia, a adaptar-se e atenuar os efeitos da mudança climática por meio de políticas
e práticas para orientar o desenvolvimento de hidrelétricas sustentáveis. O empréstimo capacitará
as comunidades locais a conservar melhor sua bacia hidrográfica, promover métodos mais limpos
de produção industrial, promover o turismo ambientalmente sustentável e integrar sistemas de
informações geográficas nas tomadas de decisões.

Aumento da cooperação regional

A cooperação e a integração regionais são prioridades essenciais para o Sul da Ásia, uma vez que
o comércio intrarregional limitado; a conectividade aérea, rodoviária e ferroviária deficiente e o
escasso comércio do setor energético impedem o crescimento na região. O Banco Mundial está
concentrando-se no comércio e na conectividade energética regional, na facilitação comercial e
de transportes e no desenvolvimento de apoio público para a cooperação econômica regional. Em
junho de 2013, por exemplo, foi aprovado um projeto de US$ 99 milhões para o Nepal melhorar
a logística e reduzir os custos das transações comerciais bilaterais entre o Nepal e a Índia. O Banco
Mundial também está apoiando uma atuação estratégica com o Paquistão, que deseja aprofundar
a cooperação comercial e de investimentos com a índia, por meio de um programa de geração e
divulgação de conhecimentos.

TABELA 11 SUL DA ÁSIA

COMPROMISSOS REGIONAIS E DESENBOLSOS PARA 0 EXERCíCIO FINANCEIRO 2011,
2012 E2013

Compromissos (US$ milhões) Desembolsos (US$ milhões)

EF11 EF12 EF13 EF11 EF12 EF13

BIRD) US$ 3.730 US$ 1.158 US$ 378 US$ 1.233 US$ 1.037 US$ 1.103

AID US$ 6.400 US$ 5.288 US$ 4.096 US$ 3.027 US$ 2.904 US$ 2.724

Portfólio de projetos em i mplementação em 30 de junho de 2013: US$ 38,2 bilhões.
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DESTAQUES DOS RESULTADOS DO SUL DA ÁSIA
• Nas Maldivas, os investimentos direcionados desde 2009 ajudaram a modernizar o sistema

de pagamentos bancários e estabelecer serviços bancários móveis; desenvolver um sistema
previdenciário abrangente e de vários pilares; iniciar programas de gestão ambiental com
envolvimento da comunidade; e a aumentar o número de professores treinados de 3.400 para 6.000.

• Desde 2007,850.000 mulheres pobres na índia mobilizaram-se em 67.000 grupos de autoajuda
e 4.500 organizações das aldeias para promover a inclusão social, financeira e econômica dos
domicílios de baixa renda. Esses grupos ajudaram os membros a obter acesso ao crédito, melhorar
a segurança alimentar e começar a fazer poupanças regulares.

• Desde 2002, um projeto rural de energia renovável no Sri Lanka tem apoiado o desenvolvimento
de mais de 147 megawatts de capacidade de energia renovável, ajudando a melhorar a qualidade
do ar e a reduzir as emissões de carbono. Mais de 116.000 domicílios rurais remotos (quase 500.000
pessoas) também receberam eletricidade fora da rede.

Para obter outros resultados, acesse worldbank.org/results.

Fornecimento de conhecimento e soluções de desenvolvimento

O trabalho analítico no Afeganistão está ajudando as autoridades e a comunidade internacional
a fazerem planos para 2014, quando a retirada da maior parte das forças militares e a provável
redução da assistência global terão um impacto profundo no cenário econômico e político.
No Sri Lanka, o trabalho analítico sobre os desafios de infraestrutura na parte metropolitana de
Colombo abriu caminho para a reforma e o primeiro investimento do BIRD (um empréstimo de
US$ 213 milhões), prenunciando uma nova fase de envolvimento com países de renda média.

FIGURA 11 SUL DA ÁSIA
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TABELA 12 SUL DA ÁSIA

RETRATO REGIONAL

Indicador 2000 2005 Dados atuais Tendência

População total (milhões) 1.382 1.499 1.649 ----

Crescimento da população (% anual) 1,8 1,5 1,3

RNB per capita (método Atlas, US$ atual) 447 700 1,422 --

Crescimento do PIB per capita (% anual) 2,4 7,1 2,3

População que vive com menos de US$ 1,25 por dia (milhões) 6191 598 507 -

Expectativa de vida ao nascer, mulheres (anos) 63 65 67

Expectativa de vida ao nascer, homens (anos) 61 63 64

Taxa de alfabetização entre jovens, mulheres (% idades 15-24) 64 - 73

Taxa de alfabetização entre jovens, homens (% idades 15-24) 80 - 86

Taxa de participação na força de trabalho, mulheres 35 37 32 --
(% da população, idades 15+)

Taxa de participação na força de trabalho, homens 83 83 81
(% da população, idades 15+)

Proporção de cadeiras ocupadas por mulheres nos 8 13 20 -
parlamentos nacionais (% total)

Emissões de dióxido de carbono (megatoneladas) 1.336 1.602 2.216

Emissões de dióxido de carbono per capita 1,0 1,1 1,4
(toneladas métricas)

PROGRESSO EM DIREÇÃO AOS ODMs

ODM Linha d e Dados Meta Tendência +
de 1990 atuais1 para 2015 mneta para 2015

0DM 1.a Pobreza extrema (% da população com menos 47,9 35,5 23,9
de US$ 1,25 por dia, PPP 2005)

0DM 2.a Taxa de conclusão do ensino fundamental 62 88 100
(% da faixa etária relevante)

0DM 3.a Taxa de meninas para meninos no ensino 68 95 100
fundamental e médio (%)

ODM 4.a Taxa de mortalidade infantil 85 48 28
(por 1.000 nascimentos vivos)

0DM 4.a Taxa de mortalidade abaixo dos 5 anos de idade 119 62 40
(por 1.000)

0DM 5.a Taxa de mortalidade materna 620 220 155
(estimativa modelada, por 100.000 nascimentos vivos)

0DM 7.c Acesso a água potável segura 71 90 86
(% da população com acesso)

0DM 7.c Acesso a instalações com saneamento básico 22 38 61
(% da população com acesso)

Nota: as metas de ODMs são indicativas no nível regional com base nas metas de ODMs globais. PPP = paridade do poder aquisitivo.
a. = Os dados mais recentes disponíveis entre 2008 e 2012; visite http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b. = dados de 1999.
*= meta de ODM para 2015.
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BANCO MUNDIAL

OS PAPÉIS DO BIRD E DA AID
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Associação Internacional de
Desenvolvimento (AID) que, em conjunto, formam o Banco Mundial; Corporação Financeira
Internacional (IFC); Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA); e Centro
Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID). Essas organizações
trabalham em conjunto e complementam as atividades umas das outras para atingir os objetivos
conjuntos de redução da pobreza de melhoria de vida. A colaboração entre as afiliadas está
aumentando à medida que o Grupo Banco Mundial trabalha de forma mais integrada com o
setor privado. Cada qual divulga os destaques de seu exercício financeiro em um relatório anual
separado.

O PAPEL DO BIRD
Essa cooperativa global de desenvolvimento pertence a 188 países membros. O propósito do
BIRD é trabalhar com seus membros para conseguir um crescimento econômico equitativo
e sustentável em suas economias nacionais, bem como encontrar soluções para problemas,
regionais e globais, em desenvolvimento econômico e em outras áreas importantes como
sustentabiidade ambiental. O BIRD visa a atingir sua meta prioritária, isto é, superar a pobreza
e melhorar a qualidade de vida, principalmente oferecendo empréstimos, produtos para a
gestão estruturada e perícia em disciplinas relacionadas ao desenvolvimento, além de coordenar
respostas aos desafios regionais e globais. (Visite http://www.worIdbank.org/ibrd.)

Serviços e compromissos financeiros do BIRD
Os novos compromissos de empréstimos do BIRD foram de US$ 15,2 bilhões no exercício
financeiro de 2013, para 92 operações. Esse volume foi superior à média histórica (US$ 13,5 bilhões
no exercício financeiro 2005-08), mas inferior aos US$ 20,6 bilhões no exercício financeiro de 2012.
A América Latina e Caribe (US$ 4,8 bilhões) e a Europa e Ásia Central (US$ 4,6 bilhões) receberam
as maiores parcelas dos novos empréstimos, seguidas pelo Leste da Ásia e Pacífico (US$ 3,7
bilhões). Depois vieram os compromissos para o Oriente Médio e Norte da África (US$ 1,8 bilhão),
Sul da Ásia (US$ 378 milhões) e África (US$ 42 milhões). Administração Pública, Lei e Justiça
receberam o maior compromisso (US$ 4,4 bilhões), seguidos de Transporte (US$ 2,6 bilhões),
Saúde e Outros Serviços Sociais (US$ 1,8 bilhão) e Finanças (US$ 1,6 bilhão). O tema que recebeu
a parcela mais alta de compromissos foi Desenvolvimento dos Setores Financeiro e Privado (18%),
seguido de Governança do Setor Público (14%) e Proteção Social e Gestão do Risco (13%).

Além das suas atividades de empréstimos, o BIRD também oferece produtos financeiros
que permitem aos clientes financiarem com eficiência seus programas de desenvolvimento
e gerenciarem riscos relacionados com moeda e taxas de juros, preços de produtos básicos
e desastres naturais. No exercício financeiro de 2013, o setor de Tesouraria do Banco Mundial
executou 4,8 bilhões em equivalentes ao dólar dos Estados Unidos (USDeq) em transações
compensatórias em beneficio dos países membros, incluindo USDeq 3,7 bilhões em
compensações de taxas de juros e USDeq 82 milhões em compensações de moeda (tudo
em conversões da moeda nacional) e USDeq 1 bilhão em compensações de moeda contra
obrigações que não são do BIRD. Executou também swaps para fornecer seguro contra risco de
catástrofes a cinco países insulares do Pacífico e 16 nações caribenhas, além e USDeq 878 milhões
em financiamento e swaps para o Mecanismo Financeiro Internacional para Imunização.
ATesouraria do Banco Mundial também atuou como organizadora do segundo título MultiCat
do México, um título catástrofe de 3 anos, no valor de US$ 315 milhões e com várias parcelas que
fornece cobertura de seguro contra riscos paramétricos contra terremotos e furacões.

Recursos do BIRD
O BIRD emite títulos nos mercados de capital internacionais e fornece empréstimos de longo
prazo para países de renda média. No exercício financeiro de 2013, o BIRD arrecadou USDeq
22,1 bilhões, emitindo títulos em 21 moedas. Devido ao seu posicionamento nos mercados de
capitais e à sua solidez financeira, o BIRD pode tomar empréstimos de grandes volumes com
condições muito favoráveis, apesar das difíceis condições do mercado. Essa solidez do Banco
Mundial baseia-se na robusta posição do capital e apoio dos acionistas do BIRD e também na
prudência das políticas e práticas financeiras do BIRD, que o ajuda a manter a sua classificação
de crédito AAA. O capital do BIRD compreende basicamente capital e reservas integralizadas.
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FIGURA 13

COEFICIENTE CAPITAL-EMPRÉSTIMO DO BIRD E ATIVOS DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO
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Nos termos do aumento geral e do aumento seletivo do capital, a Assembleia de Governadores
aprovou resoluções em 16 de março de 2011, o capital integralizado deve aumentar até US$
5,1 bilhões em um período de cinco anos, com um aumento de capital subscrito de US$ 86,2
bilhões. A partir de 30 de junho de 2013, o aumento cumulativo no capital subscrito totalizou
US$ 32,2 bilhões. Os montantes pagos em conexão com essas resoluções de aumento de capital
foram de US$ 1,9 bilhão.

Por ser uma instituição de cooperação, o BIRD não visa a maximizar os lucros, mas sim, a
obter rendimentos suficientes para garantir sua solidez financeira e sustentar suas atividades
de desenvolvimento. Da receita líquida alocável do exercício financeiro de 2012, os Diretores
Executivos aprovaram o acréscimo de US$ 147 milhões para a reserva geral e recomendaram
à Assembleia de Governadores a transferência de US$ 621 milhões para a AID e a alocação de
US$ 200 milhões para superávit.

Em conformidade com seu mandato de desenvolvimento, o principal risco que o BIRD assume
é o risco creditício do país inerente à sua carteira de empréstimos e garantias. Uma medida
resumida do perfil de risco do Banco Mundial é o coeficiente entre o capital e os empréstimos
líquidos em mora, o que é administrado diretamente em conformidade com a perspectiva
financeira e de risco do Banco Mundial. Esse coeficiente era de 26,8% em, 30 de junho de 2013.

O PAPEL DA AID
A Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) é a parte do Banco Mundial que ajuda os
países mais pobres do mundo. Seus recursos financeiros apoiam as iniciativas dos países para
impulsionar o crescimento econômico, reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida das
pessoas de baixa renda. No exercício financeiro de 2013, 82 países estavam qualificados para
receber assistência da AI D. (Ver http://www.worldbank.org/ida.)

Compromissos financeiros da AID

Os compromissos da AID somaram US$ 16,3 bilhões no exercício financeiro de 2013, incluindo
US$ 13,8 bilhões em créditos, US$ 2,5 bilhões em subsídios e US$ 60 milhões em garantias.
A maior parcela de recursos (US$ 8,2 bilhões) foi destinada a África. O Sul da Ásia (US$ 4,1 bilhões)
e Leste Asiático e Pacífico (US$ 2,6 bilhões) também receberam grandes parcelas de recursos
financeiros alocados, seguidos pela Europa e Ásia Central (US$ 729 milhões), América Latina
e Caribe (US$ 435 milhões) e Oriente Médio e Norte da África (US$ 249 milhões). Vietnã
(US$ 2,0 bilhões) e Bangladesh (US$ 1,6 bilhão) receberam as maiores parcelas do financiamento
comprometido.

Compromissos para infraestrutura - inclusive os setores de: Energia e Mineração; Transporte;
Água, Saneamento e Proteção contra Enchentes o setor de Informação e Comunicação -
alcançaram US$ 6,1 bilhões.Também foi destinado um apoio significativo ao setor de Educação
e Saúde e Outros Serviços Sociais (combinados, US$ 4,2 bilhões); Administração Pública, Lei e
Justiça (US$ 3,6 bilhões); e Agricultura (US$ 1,3 bilhão). Os temas que receberam a parcela mais
alta de compromissos foram Desenvolvimento Rural (US$ 2,9 bilhões), Desenvolvimento Humano
(US$ 2,8 bilhões) e Proteção Social e Gestão do Risco (US$ 1,9 bilhão).
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FIGURA 14

FONTES DE FINANCIAMENTO DA AIDa
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de investimentos.
c. Excluído o hiato de financiamento estrutural.

Recursos da AID

A AID é financiada, em grande parte, por contribuições dos governos doadores. O financiamento
adicional é proveniente de transferências da receita líquida do BIRD, subsídios da IFC e
pagamentos de mutuários de empréstimos anteriores da AID. A cada três anos, os governos
doadores e representantes dos países mutuários chegaram a um acordo sobre a direção
estratégica da AID, prioridades e financiamento para o período de implementação de três anos
subsequente.

Na Décima Sexta Reposição (AIDI 6), que abrange os exercícios financeiros de 2012 a 2014,
os recursos totais (revisados para refletir compensações de moeda da AID e atualizados
posteriormente para as discussões sobre reposição) totalizaram Direitos Especiais de Saque (5DR)
33,9 bilhões (equivalentes a US$ 50,9 bilhões). Esse número inclui recursos de parceiros de SDR
17,6 bilhões (equivalentes a US$ 26,4 bilhões) de 51 países, sete dos quais são novos parceiros
contribuintes; compensação de parceiro pe perdão da dívida de SDR 3,5 bilhões (equivalentes a
US$ 5,3 bilhões), refluxos de crédito de SDR 8,9 bilhões (equivalentes a US$ 13,4 bilhões), incluindo
refluxos de aceleração contratual e voluntária de amortizações de crédito e oneração dos termos
dos empréstimos para mutuários de financiamento misto e deficitários da AID; transferências de
dentro do Grupo Banco Mundial, incluindo renda de investimento associado de SDR 1,9 bilhão
(equivalente a US$ 2,8 bilhões); e saldos transferidos de reposições anteriores de SDR 2,0 bilhões
(equivalentes a US$ 2,9 bilhões). Em 30 de junho de 2013, SDR 19,9 bilhões (equivalentes a
US$ 29,9 bilhões) do pacote da AIDI 6 haviam sido destinados a créditos, subsídios e garantias. As
quantias equivalentes a US$ são baseadas na taxa de câmbio da AIDI 6 e são fornecidas para fins
ilustrativos somente, porque os fluxos de caixa da AID são compensados para SDRs, a moeda na
qual a autoridade do compromisso da AID é registrada.

O tópico de caráter geral o foco principal da AID1 6 é a comunicação dos resultados de
desenvolvimento. Tópicos especiais incluem resposta à crise, questões de gênero, mudança do
clima e países frágeis e afetados por conflitos. A AIDI 6 inclui recursos financeiros para uma nova
janela de resposta a crises para ajudar os países de baixa renda a enfrentarem o impacto dos
desastres naturais e choques econômicos graves.

O processo de reposição da AIDI 7, que abrange os exercícios financeiros de 2015 a 2017, está
em andamento. Ele terminará em dezembro de 2013.
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FIGURA 15

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR REGIÃO | EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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FIGURA 16

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR SETOR EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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FIGURA 17

EMPRÉSTIMOS DO BIRD-AID POR TÓPICO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
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TABELA 13

RESUMO DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008-13

BIRD EF08 EF09

Compromissos 13.468 32.911

Dos quais empréstimos para as políticas
de desenvolvimento 3.967 15.532

Desembolsos brutos 10.490 18.565

Dos quais empréstimos para as políticas
de desenvolvimento 3.485 9.138

Amortizações do principal
(inclusive pré-pagamentos) 12.610 10.217

Desembolsos líquidos (2.120) 8.347

Empréstimos em mora 99.050 105.698

Empréstimos não desembolsados 38.176 51.125

Renda operacionall 2.271 572

Capital e reservas utilizáveis 36.888 36.328

Coeficiente dívida-capital 38% 34%

a. Constantes das demonstrações financeiras do BIRD como"Renda antes do re ajuste do valor justo
sobre carteiras não-comercializáveis, líquidas e transferências aprovadas pela Assembleia de Governadores."

AID EF08 EF09

Compromissos 11.235 14.041a

Dos quais empréstimos para as políticas
de desenvolvimento 2.672 2.820

Desembolsos brutos 9.160 9.219

Dos quais empréstimos para as políticas
de desenvolvimento 2.813 1.872

Amortizações do principal
(inclusive pré-pagamentos) 2.182 2.209

Desembolsos líquidos 6.978 7.010

Créditos pendentes 113.542 112.894

Créditos não desembolsados 27.539 29.903

Subsídios não desembolsados 5.522 5.652

Despesas de subsídios para o desenvolvimento 3.151 2.575

a. Inclui um subsídio da HIPC de US$ 45,5 milhões para a Costa do Marfim.
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EFlO EFl1 EF12 EF13

44.197 26.737 20.582 15.249

20.588 9.524 10.333 7.080

28.855 21.879 19.777 15.830

17.425 10.582 9.052 5.972

11.624 13.885 11.970 9.470

17.231 7.994 7.806 6.361

120.103 132.459 136.325 143.776

63.574 64.435 62.916 61.306

800 1.023 783 876

36.106 38.689 37.636 39.711

29% 29% 27% 27%

EFlO EFl1 EF12 EF13

14.550 16.269 14.753 16.298

2.370 2.032 1.827 1.954

11.460 10.282 11.061 11.228

3.228 1.944 2.092 1.662

2.349 2.501 4.023 3.845

9.111 7.781 7.037 7.371

113.474 125.287 123.576 125.135

30.696 38.059 37.144 39.765

5.837 6.830 6.161 6.436

2.583 2.793 2.062 2.380
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TABELA 14

EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL POR TÓPICO E SETOR 1 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008-13

TÓPICOS EF08 EF09

Gestão econômica 397 2.305

Gestão de recursos ambientais e naturais 2.662 5.085

Desenvolvimento dos setores financeiro e privado 6.156 9.695

Desenvolvimento humano 2.281 6.379

Governança do setor público 4.347 6.108

Regime de direito 304 16

Desenvolvimento rural 2.277 4.299

Desenvolvimento social, gênero e inclusão 1.003 813

Proteção social e gestão do risco 882 5.296

Comércio e integração 1.393 3.444

Desenvolvimento urbano 3.001 3.467

TOTAL DOS TÓPICOS 24.702 46.906

SETOR EF08 EF09

Agricultura, pesca e silvicultura 1.361 3.400

Educação 1.927 3.445

Energia e mineração 4.180 6.267

Finanças 1.541 4.236

Saúde e outros serviços sociais 1.608 6.305

Indústria e comércio 1.544 2.806

Informação e comunicações 57 329

Administração pública, Administração da lei e da justiça 5.296 9.492

Transporte 4.830 6.261

Água, saneamento e proteção contra inundações 2.360 4.365

TOTAL DOS SETORES 24.702 46.906

Dos quais o BIRD 13.468 32.911

Dos quais a AID 11.235 13.995

Nota: A soma dos números pode não ser exata devido ao arredondamento. Os empréstimos da AID
no EF2009 excluem os subsídios dos Países Pobres Muito Endividados (HIPCs) no total de US$ 45,5 milhões.
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EF10 EF11 EF12 EF13

3.950 655 1.293 484

4.337 6.102 3.997 2.470

17.726 7.981 4.743 4.380

8.421 4.228 4.961 4.348

5.750 4.518 4.035 3.790

207 169 126 590

5.004 5.636 5.443 4.651

952 908 1.247 1.310

5.006 5.691 3.502 3.956

1.818 2.604 1.872 2.707

5.575 4.514 4.118 2.861

58.747 43.006 35.335 31.547

EF10 EF11 EF12 EF13

2.618 2.128 3.134 2.112

4.945 1.733 2.959 2.731

9.925 5.807 5.000 3.280

9.137 897 1.764 2.055

6.792 6.707 4.190 4.363

1.251 2.167 1.352 1.432

146 640 158 228

10.828 9.673 8.728 7.991

9.002 8.638 4.445 5.135

4.103 4.617 3.605 2.220

58.747 43.006 35.335 31.547

44.197 26.737 20.582 15.249

14.550 16.269 14.753 16.298
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BANOMNIL

COMPROMETIO COM RSLAIOS

O fornecimento de soluções integradas para ajudar os países clientes a abordarem seus
desafios de desenvolvimento exige foco nos resultados. Durante a última década, o Banco
Mundial fez importantes contribuições para apoiar os resultados de desenvolvimento
nos seus países clientes. Nos últimos anos, as operações foram intensificadas em
resposta às crises de alimentos e combustíveis e à crise financeira com atenção especial
aos países frágeis e afetados pelos conflitos. Os investimentos apoiados pelo Banco
Mundial produziram resultados significativos em várias áreas, conforme demonstrado
aqui em exemplos selecionados de todo o mundo. O mapa complementar apresenta a
elegibilidade dos países membros à tomada de empréstimo. Para obter informações mais
detalhadas, consultar o site worldbank.org/results.

1 Afeganistão: 11.000 km de estradas foram Benin: Em Benin 750.000 pessoas
construídos pela população local desde beneficiaram-se de projetos comunitários

2002, criando empregos e melhorando o de 2005 a 2012.

acesso a mercados, escolas e instalações de Butão: Em 2009, 90% das crianças
saúde para os moradores da zona rural. concluíram o ciclo escolar em comparação

Armênia: Em 2010,85% da população com 76% em 2006.

foi atendida por profissionais de medicina Bósnia e Herzegovina: 100% dos

familiar qualificados, em comparação com moradores de 20 municípios tiveram

17% em 2004. acesso 24 horas por dia ao abastecimento
de água em 2011 em comparação com

3 Bangladesh: Mais de seis milhões de 75% em 2004.
meninas frequentam hoje o ensino Burkina Faso: Desde 2002, 100% das
médio, um aumento de cinco vezes em crianças têm acesso à vacinação gratuita e
comparação com apenas 1,1 milhão todas as mulheres tornaram-se elegíveis ao
em 1991, cuidado pré-natal em 2003.
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Países elegíveis somente a financiamento
do BIRD

Países elegíveis a financiamento
combinado do BIRD e AID

6 N Países elegíveis somente a financiamento
2nl> da AID

22 BPaíses inativos elegíveis à AID
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8 Colômbia: No final de 2012, quase Quênia: Em 2011, mais de 245.000 - ou Marrocos: De 2006 a 2010, 67% dos 21 Timor-Leste: Em 2012 83% das crianças
1,7 milhão de passageiros eram aproximadamente 40% - de todas as comitês locais incluíram representantes concluíram o ensino fundamental, em
transportados por dia em uma das cinco crianças órfãs e vulneráveis vivendo em da sociedade civil e autoridades comparação com 73% em 2009.
linhas de trânsito rápido que operam em pobreza extrema receberam apoio de governamentais eleitas a fim de priorizar Tunísia: 270 funcionários de museus
todo o país. uma programa de redes de segurança. as necessidades comunitárias em planos receberam treinamento em turismo

9 Rep. do Congo: No final de 2012, 85% de desenvolvimento local. cultural sustentável e três museus de
das crianças tinham concluído o ensino México: Quase 23 milhões de lâmpadas 18 Ilhas Salomão: No período 2010-2012 categoria mundial foram construídos ou
fundamental, em comparação com apenas de baixo consumo foram distribuídas foram criados 287.000 dias de trabalho e ampliados para diversificar o setor turístico,
50% em 2004. gratuitamente a 5,5 milhões de famílias mais de 4.500 pessoas - 57% mulheres 23 Uganda: De 2003 a 2012 mais de três milhões

10 Haiti: 1,3 milhão de pessoas, represen- desde 2010, economizando 1.400 e 50% jovens - foram treinadas e de habitantes - 47% de todos os uganden-
tadas por 76 comitês de proteção civil, gigawatts-hora em 2010-2012. empregadas. ses do norte - obtiveram acesso a melhores
fortaleceram a sua prontidão e capacidade Moldávia: De 1998 a 2011 932.000 19 África do Sul: Em 2010 1,953.246 hectares serviços, incluindo água potável confiável e
de resposta a desastres naturais. pessoas foram empoderadas por meio estavam sob gestão local de conservação, melhores instalações de saneamento.

11 índia: 400.000 agricultores de 50 distritos de um fundo de investimento social para em comparação com 1.054.033 hectares Vietnã: Em 2010, 100.000 transferências
beneficiaram-se de um programa-piloto gerenciar as próprias necessidades de em 2004, por meio de acordos de monetárias interbancárias foram proces-
de seguro de colheitas contra intempéries desenvolvimento. custódia com proprietários privados sadas diariamente, em comparação com
em sua primeira temporada de colheita. e comunidades. 300 a 500 por dia em 2002, melhorando

12 Indonésia: De 2006 a 2013 4,8 milhões de Mongólia: Entre 2006 e 2012, 67.000 20 Tanzânia: Em 2012 as obras públicas o acesso bancário em todo o país.

beneficiários obtiveram acesso a melhor sistemas domésticos de energia solar utilizaram 20 milhões de dias de trabalho, 25 Rep. do lêmen: De 2008 a 2010 3.050
abastecimento de água e 5,5 milhões foram vendidos a pastores, dando acesso representando um aumento de 300% em espécies tradicionais de sementes foram
de beneficiários conseguiram acesso a à eletricidade a 60-70% dos pastores comparação com 5,4 milhões de dias de coletadas e armazenadas em bancos de
melhorias no saneamento. nômades do país. trabalho em 2005. genes para preservar a agrobiodiversidade.
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DESDE 2002, OS INVESTIMENTOS
DO BANCO MUNDIAL AJUDAM A
> Financiar o treinamento de cerca de 2,7 milhões de profissionais

de saúde.

> Fornecer imunização para aproximadamente 497 milhões de crianças

> Apoiar cuidados pré-natais a mais de 188 milhões de mulheres
grávidas

> Financiar a construção ou a recuperação de mais de 189.000 quilô-
metros de estradas

> Auxiliar no recrutamento e treinamento de mais de 4 milhões de
professores do ensino fundamental

> Fornecer acesso a fontes de água tratada a 145 milhões de pessoas

> Proporcionar acesso a melhores instalações sanitárias a quase
10 milhões de pessoas
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