
Nos últimos anos, as operações do
Banco Mundial têm ajudado os clientes a

Acelerar o crescimento econômico inclusivo
e sustentável

11 milhões de pessoas e micro, pequenas e médias empresas 
atendidas com serviços financeiros

Serviços de irrigação prestados para 3 milhões de hectares de terra

90.500 quilômetros de estradas construídos ou recuperados

Capacidade de geração de 5.000 megawatts de energia
convencional e capacidade de geração de 2.400 megawatts
de energia renovável criada ou recuperada

Investir em pessoas para construir capital humano 
a fim de aumentar a produtividade

9 milhões de professores recrutados ou treinados

310 milhões de pessoas atendidas com serviços essenciais de saúde, 
nutrição e serviços para a população

49 milhões de pessoas atendidas com acesso a água tratada

17 milhões de pessoas com acesso a melhores instalações de 
saneamento

Promover a resiliência a choques globais e ameaças

39 milhões de beneficiários cobertos por programas de redes 
de proteção social

44 milhões de toneladas de emissões equivalentes de CO
2
 reduzidas 

anualmente com o apoio de instrumentos climáticos especiais

Apoio a 35 países na institucionalização da redução de riscos 
de desastres como prioridade nacional
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This Annual Report, which covers the period from July 1, 2015, to June 30, 2016, has been
prepared by the Executive Directors of both the International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) and the International Development Association (IDA)—collectively
known as the World Bank—in accordance with the respective bylaws of the two
institutions. Dr. Jim Yong Kim, President of the World Bank Group and Chairman of the
Board of Executive Directors, has submitted this report, together with the accompanying
administrative budgets and audited financial statements, to the Board of Governors.

Annual Reports for the International Finance Corporation (IFC), the Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA), and the International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID) are published separately.

Throughout the report, the term World Bank and the abbreviated Bank refer only to IBRD
and IDA; the term World Bank Group and the abbreviated Bank Group refer to the
collective work of IBRD, IDA, IFC, and MIGA. All dollar amounts used in this Annual Report
are current U.S. dollars unless otherwise specified. As a result of rounding, numbers in
tables may not add to totals and percentages in figures may not add to 100.
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Demonstrativos Financeiros Incorporados para referência. A Discussão e
Análise da Administração e os Demonstrativos Financeiros Auditados do BIRD
e da AID (“Demonstrativos Financeiros”) serão considerados incorporados a
este Relatório Anual e parte dele. Os Demonstrativos Financeiros podem ser
consultados no site worldbank.org/financialresults.

As informações financeiras, de empréstimos e organizacionais adicionais
do BIRD e da AID estão disponíveis no site do Relatório Anual de 2017
do Banco Mundial: worldbank.org/annualreport.

O Banco Mundial inclui o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento
(AID). A missão da organização é erradicar a pobreza extrema e impulsionar a
prosperidade compartilhada de maneira sustentável. Com um alcance global
inigualável e um compromisso de trabalhar com parceiros no longo prazo,
o Banco Mundial oferece financiamento, conhecimento técnico e serviços
de integração para ajudar os clientes a alcançarem suas prioridades de
desenvolvimento. Os resultados globais selecionados e apresentados acima
foram relatados por clientes do Banco Mundial com o apoio de operações
financiadas pelo Banco entre 2014 e 2016.
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Este Relatório Anual, que abrange o período de 1º de julho de 2016 a
30 de junho de 2017, foi preparado pelas Diretorias Executivas do
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da
Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) – coletivamente conhecidos
como Banco Mundial – em conformidade com os estatutos de ambas as instituições.
O Dr. Jim Yong Kim, Presidente do Grupo Banco Mundial e Presidente da Diretoria
Executiva, apresentou este relatório, juntamente com os respectivos orçamentos
administrativos e demonstrativos financeiros auditados, à Assembleia de
Governadores.

Os Relatórios Anuais da Corporação Financeira Internacional (IFC), da Agência
Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e do Centro Internacional para
Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID) são publicados separadamente.

Em todo o relatório, a expressão “Banco Mundial” refere-se somente ao BIRD e à 
AID; a expressão “Grupo Banco Mundial” refere-se coletivamente às instituições 
BIRD, AID, IFC e MIGA. Todos os valores em dólares usados neste Relatório Anual 
são em dólares atuais dos Estados Unidos, salvo especificação em contrário. 
Fundos alocados a projetos multirregionais são contabilizados no nível do país 
em tabelas e texto. Como resultado do arredondamento, a soma dos números das 
tabelas pode não ser exata, e a soma dos percentuais talvez não seja igual a 100.

R
elatório A

nual de 2017 do Banco M
undial

Relatório Anual 2017

Acelerar o crescimento 
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Promover a 
resiliência

Erradicar a Pobreza Extrema  •  
Promover a Prosperidade Compartilhada
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Accelerate
economic growth

Build
human capital

Foster
resilience

End Extreme Poverty  • Boost Shared Prosperity

In recent years, World Bank operations
have supported clients to

Accelerate inclusive and sustainable economic growth

11 million people, and micro-, small, and medium enterprises with 
financial services reached

3 million hectares of land provided with irrigation services

90,500 kilometers of roads constructed or rehabilitated

5,000 megawatts generation capacity of conventional energy and
2,400 megawatts generation capacity of renewable energy 
constructed or rehabilitated

Invest in people to build human capital for greater 
productivity

9 million teachers recruited or trained

310 million people provided with essential health, nutrition, 
and population services

49 million people provided with access to an improved water 
source

17 million people provided with access to improved sanitation 
facilities

Foster resilience to global shocks and threats

39 million beneficiaries covered by social safety net programs

44 million tons of CO2 equivalent emissions reduced annually 
with the support of special climate instruments

35 countries supported in institutionalizing disaster risk reduction 
as a national priority

World Bank Annual Report 2017

© 2017 International Bank for Reconstruction
and Development / The World Bank
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
Telephone: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

Some rights reserved
1 2 3 4  20 19 18 17

This work is a product of the staff of The World
Bank. The boundaries, colors, denominations, and
other information shown on any map in this work
do not imply any judgment on the part of The World
Bank concerning the legal status of any territory or
the endorsement or acceptance of such boundaries.

Nothing herein shall constitute or be considered
to be a limitation upon or waiver of the privileges
and immunities of The World Bank, all of which are
specifically reserved.

Rights and Permissions
This work is available under the
Creative Commons Attribution–
NonCommercial–NoDerivatives 3.0

IGO license (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo.
Under the Creative Commons–NonCommercial–
NoDerivatives license, you are free to copy, distribute,
and transmit this work, for noncommercial purposes
only, under the following conditions:

Attribution—Please cite the work as follows:
World Bank. 2017. World Bank Annual Report 2017.
Washington, DC: World Bank. doi: 10.1596/978-
1-4648-1119-7. License: Creative Commons
Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 3.0
IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO).

Noncommercial—You may not use this work for
commercial purposes.

No Derivative Works—You may not alter, transform,
or build upon this work.

Third-party content—The World Bank does not
necessarily own each component of the content
contained within the work. The World Bank therefore
does not warrant that the use of any third-party-
owned individual component or part contained
in the work will not infringe on the rights of those
third parties. The risk of claims resulting from such
infringement rests solely with you. If you wish to re-
use a component of the work, it is your responsibility
to determine whether permission is needed for that
re-use and to obtain permission from the copyright
owner. Examples of components can include, but are
not limited to, tables, figures, or images.

All queries on rights and licenses should be
addressed to World Bank Publications, The World
Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC
20433, USA; e-mail: pubrights@worldbank.org.

ISBN: 978-1-4648-1119-7
eISBN: 978-1-4648-1121-0
doi: 10.1596/978-1-4648-1119-7

This publication follows recommended standards for paper use set by the Green Press Initiative. The paper
contains post-consumer fiber, is certified FSC® and EcoLogo, and is manufactured using renewable biogas
energy and elemental chlorine-free processing.

Production credits. The World Bank Annual Report 2017 was produced by the World Bank Group’s External
and Corporate Relations unit, led by Jeremy Hillman in the Corporate Communications department, with
editorial coordination by Daniel Nikolits, and key contributions from Marjorie Bennington, Denise Bergeron,
Nicole Frost, Susan Graham, Paul McClure, Christine Montgomery, Peggy Nasir, Flora Rezaei Mood, Janet
Sasser, and Maria Velez. Web design by Chuck Rose. Print design by Naylor Design, Inc. Typesetting by BMWW.
Translation by the World Bank’s Translation and Interpretation Services. Printing by Professional Graphics
Printing Co.

Photography credits. Cover: Sarah Farhat/World Bank; page 3: Dominic Chavez/World Bank; pages 8-9:
Grant Ellis/World Bank; page 13: Grant Ellis/World Bank; pages 14-15: Resolution Studios/World Bank; page 16:
Chhor Sokunthea/World Bank; page 21: Drik/World Bank; page 26: Nico Muñoz/World Bank; page 38: Diana
Styvanley/World Bank; page 42: Chris Stowers (Matahati)/World Bank; page 46: Sergei Torbik/World Bank;
page 50: Matiere/Eccomar/World Bank; page 54: Dominic Chavez/World Bank; page 58: Dominic Chavez/
World Bank.

worldbank.org/annualreport

Financial Statements incorporated by reference. The Management’s
Discussion and Analysis and Audited Financial Statements of IBRD and IDA
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Additional IBRD and IDA financial, lending, and organizational infor-
mation is available on the World Bank Annual Report 2017 website:
worldbank.org/annualreport.

The World Bank comprises the International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) and the International Development Association (IDA).
The organization’s mission is to end extreme poverty and boost shared
prosperity in a sustainable way. With a unique global reach and a
commitment to work with partners over the long-term, the World Bank
provides financing, technical knowledge, and convening services to help
its clients achieve their development priorities. The selected global results
represented above were reported by World Bank clients with the support
of Bank-financed operations between 2014 and 2016.
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Este Relatório Anual, que abrange o período de 1º de julho de 2016 a 
30 de junho de 2017, foi preparado pelas Diretorias Executivas do 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da 
Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) – coletivamente conhecidos 
como Banco Mundial – em conformidade com os estatutos de ambas as instituições. 
O Dr. Jim Yong Kim, Presidente do Grupo Banco Mundial e Presidente da Diretoria 
Executiva, apresentou este relatório, juntamente com os respectivos orçamentos 
administrativos e demonstrativos financeiros auditados, à Assembleia de 
Governadores. 

Os Relatórios Anuais da Corporação Financeira Internacional (IFC), da Agência 
Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e do Centro Internacional para
Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID) são publicados separadamente.

Em todo o relatório, a expressão “Banco Mundial” refere-se somente ao BIRD e à 
AID; a expressão “Grupo Banco Mundial” refere-se coletivamente às instituições 
BIRD, AID, IFC e MIGA. Todos os valores em dólares usados neste Relatório Anual 
são em dólares atuais dos Estados Unidos, salvo especificação em contrário. 
Fundos alocados a projetos multirregionais são contabilizados no nível do país 
em tabelas e texto. Como resultado do arredondamento, a soma dos números das 
tabelas pode não ser exata, e a soma dos percentuais talvez não seja igual a 100.
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20 Nicarágua: Vacinas pentavalentes foram 
administradas em 100% das crianças 
com menos de 1 ano de idade nas 
redes municipais de saúde específicas 
em 2016, em comparação com 88% 
em 2009.

Papua Nova Guiné: Mais de 
15 mil jovens, sendo 40% mulheres, 
participaram de um programa de 
curto prazo de empregos e formação 
profissional desde 2011.

Peru: O acesso à justiça foi ampliado 
com o aumento do número de centros 
de assistência jurídica gratuita em todo 
o país de 25 em 2011 para 49 em 2016.

Tajiquistão: Mais de 10 mil crianças 
estão estudando em salas de aula mais 
adequadas, inclusive com melhor acesso 
para as crianças deficientes, graças à 
construção e recuperação de 40 escolas 
desde 2013.

Jordânia: Mais de 7.600 empregos em 
micro, pequenas e médias empresas no 
setor privado foram criados entre 2012 
e 2016.

Quênia: Em 2015, 2,6 milhões de 
indivíduos estavam se beneficiando do 
apoio de transferência em dinheiro por 
meio do programa nacional de redes de 
segurança, em comparação com 1,7 milhão 
em 2013.

República Popular Democrática do Laos: 
Cerca de 780 mil pessoas pobres em áreas 
rurais receberam acesso a um pacote básico 
de saúde, nutrição ou serviço de saúde 
reprodutiva entre 2011 e 2015.

Madagascar: Cerca de 1,8 milhão de 
crianças em idade escolar receberam 
tratamento preventivo e de desparasitação 
contra as doenças tropicais negligenciadas 
de 2012 a 2016, sendo que os professores 
reportaram uma maior frequência escolar 
como resultado.

Tanzânia: A Internet de banda larga 
que entrou no país aumentou mais de 
1.300 vezes desde 2008; as conexões 
via Internet agora atingem 34% da 
população, em comparação com 
menos de 1% em 2008.

Vietnã: A parcela de crianças com 
5 anos de idade que se beneficia da 
pré-escola em horário integral aumentou 
de 66% em 2011 para 84% em 2016.

Zâmbia: Um total de 128 mil agricultores 
de pequeno porte (48% liderados 
por mulheres) aumentou sua renda na 
agricultura em mais de 300% entre 2006 
e 2014. 

México: Aproximadamente 8 milhões de 
famílias mexicanas trocaram as lâmpadas 
incandescentes por 45,8 milhões de 
lâmpadas fluorescentes compactas 
com economia de energia em 2012.

Moldávia: Cerca de 3.000 hectares 
de área irrigada das propriedades 
agrícolas foram recuperados, sendo 
que 38 mil agricultores foram treinados 
em irrigação de 2011 a 2016.  

Marrocos: Mais de 13.500 quilômetros 
de estradas rurais foram melhorados, 
aumentando a acessibilidade rural nas 
regiões atrasadas, de 54% em 2005 
para 79% em 2015.

Mianmar: Mais de 150 mil estudantes se 
beneficiaram de um programa de bolsas 
em 2016-2017, em comparação com 
37 mil em 2014-2015.

16

17

18

19

24

Na Bielorrússia, a tecnologia de  
ponta está ajudando a melhorar a  
administração das estradas e aprimorar 
o tráfego comercial em um importante
corredor regional (Ver página 46).

Estradas de qualidade não são apenas 
infraestrutura, são conexões entre 
pessoas, mercados, empregos  
e oportunidades.

No Haiti, o Banco Mundial ajudou 
a mobilizar rapidamente mais  
de US$ 170 milhões para o país 
após o Furacão Matthew  
(Ver página 50).

O fornecimento de recursos 
financeiros imediatamente após 
uma crise pode ajudar a recuperar 
a infraestrutura e os serviços para  
as pessoas mais necessitadas.

US$ 1 bilhão em financiamento 
concessional foi desbloqueado  
para a Jordânia e o Líbano por  
seu apoio aos refugiados sírios  
(Ver página 54).

O uso de financiamento inovador 
para apoiar serviços de saúde 
pública essenciais e infraestrutura 
crítica pode ajudar a atender às 
necessidades, tanto dos refugiados 
quanto dos cidadãos dos países 
anfitriões.

Em Bangladesh, quase  
690 mil crianças de áreas 
rurais remotas receberam uma 
segunda chance em Educação  
(Ver página 58).

A Educação é um poderoso 
impulsor do desenvolvimento: 
possui retornos amplos e 
consistentes em termos de  
renda e combate o aumento  
da desigualdade.

Em Madagascar, mais de 
350 mil pessoas estão 
recebendo transferências 
monetárias e serviços de 
nutrição diante da grave seca 
(Ver página 38).

O apoio ao acesso a serviços 
básicos de qualidade e à 
proteção social, quando 
necessário, pode ajudar 
as pessoas a realizarem 
seu potencial e os países a 
alcançarem sucesso econômico.

Na República Democrática do Congo, as 
melhorias nas instalações das fronteiras 
com os países vizinhos do leste e do sul 
estão ajudando a facilitar o comércio 
transfronteiriço (Ver página 20).

A redução dos custos e da perda de tempo nas 
travessias de fronteiras pode ajudar a integrar 
mercados, impulsionar o comércio – inclusive 
para comerciantes de pequeno porte e 
mulheres – e desenvolver economias.

Acelerar o 
crescimento 
econômico

Construir capital 
humano

Promover a 
resiliência
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3
ÁREAS 

PRIORITÁRIAS

2
OBJETIVOS

1. ERRADICAR A POBREZA EXTREMA
ATÉ 2030

2. IMPULSIONAR A PROSPERIDADE
COMPARTILHADA

Abordagem do Grupo Banco Mundial para o Desenvolvimento Sustentável

Leia mais sobre nosso trabalho nessas áreas e sobre as histórias 
de outros projetos em worldbank.org/annualreport.

http://www.worldbank.org/en/about/annual-report


A missão do Grupo Banco Mundial compõe-se 
de duas metas ambiciosas, mas alcançáveis:

Os sites e links adicionais a seguir são fornecidos ao longo do relatório 
para proporcionar informação mais detalhada:

•  Relatório Anual do Banco Mundial de 2017:
worldbank.org/annualreport

• Resultados do Banco Mundial: worldbank.org/results
• Dados Abertos do Banco Mundial: data.worldbank.org
• Quadro Corporativo de Resultados: scorecard.worldbank.org
• Responsabilidade Corporativa: worldbank.org/corporateresponsibility
• Acesso à Informação: worldbank.org/en/access-to-information

Alcançar estas metas significará trabalhar com nossos parceiros dos setores 
público e privado, colaborando com a sociedade civil e governos dos paí-
ses, bem como incentivar a participação dos beneficiários e interessados 
in loco, a fim de assegurar que todos tenham oportunidade de realizar seu 
potencial.

Ao procurarmos alcançar essas metas, focaremos três áreas prioritárias:

Acelerar o crescimento econômico sustentável e inclusivo –  
o caminho mais seguro para sair da pobreza.

Investir nas pessoas para construir capital humano – de forma 
que todos possam cumprir seu respectivo potencial para prospe-
rar na economia do século XXI.

Incentivar a resiliência a choques e ameaças globais – a fim de 
estar preparado para enfrentar os desafios capazes de retroceder 
o progresso contra a pobreza.

O Grupo Banco Mundial enfrenta desafios globais que têm o potencial de 
afetar todas as pessoas – alavancando recursos, criando mercados e atuali-
zando soluções inovadoras. A nosso ver, o mundo que todos querem – no 
qual ninguém viva em pobreza extrema e todos tenham oportunidade de 
conseguir uma vida melhor – está ao alcance. 

Erradicar a pobreza extrema até 2030
mediante a redução da percentagem de pessoas que vivem com menos 
de US$ 1,90 por dia

Impulsionar a prosperidade compartilhada 
mediante a promoção do aumento da renda dos 40% mais pobres em cada país.

http://www.worldbank.org/en/about/annual-report
http://www.worldbank.org/en/results
https://data.worldbank.org/
http://scorecard.worldbankgroup.org/
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/crinfo
http://www.worldbank.org/en/access-to-information


Ao viajar pelo mundo, vem-me à mente continuamente como o mundo parece ficar 

cada vez menor. Graças à tecnologia – especialmente à Internet, telefones celulares e 

mídia social – quase todos podem ver como os outros vivem. Para muitos, os padrões 

de vida na maioria dos países desenvolvidos, outrora desconhecidos dos pobres do 

mundo, são agora elementos tão familiares como a própria comunidade.

Esta conscientização mudou a forma como as pessoas consideram sua vida e está 

levantando expectativas com relação ao que é possível. As aspirações, uma vez enrai-

zadas nas experiências locais, estão convergindo no mundo inteiro. E à medida que 

aumentarem as aspirações, também aumentarão as demandas de educação, empre-

gos e serviços tais como cuidados da saúde e transportes – oportunidades de uma 

vida melhor para si mesmos e sua família. À medida que o mundo se está estreitando 

virtualmente, a divisão entre as pessoas se está alargando. Nosso papel e nossa ambição 

no Grupo Banco Mundial é preencher essa lacuna. Precisamos usar toda nossa energia, 

conhecimento, criatividade e capacidade de financiamento para ajudar os países a 

atenderem às expectativas de todos os seus cidadãos. 

Isto significa acelerar o progresso em nossas duas metas – erradicar a pobreza 

extrema até 2030 e impulsionar a prosperidade entre os 40% mais pobres nos países 

de renda baixa e média. Para alcançar essas metas, estamos apoiando investimentos  

nos países que lançarão os fundamentos de um crescimento econômico sustentável e 

inclusivo. Estamos investindo nas pessoas, na juventude de modo especial, para que 

os indivíduos – e os países – possam realizar seu potencial e esperar um futuro mais 

promissor. E estamos reforçando a resiliência aos choques globais que afetam todos 

nós, tais como pandemias, mudança do clima, refugiados e fome.

No entanto, embora o mundo pareça ficar menor, nossos desafios multiplicam-se. 

Precisamos evoluir constantemente e adaptar-nos para enfrentá-los. No Grupo  

Banco Mundial estamos fundamentalmente reformulando nossa abordagem ao finan-

ciamento do desenvolvimento. Trabalhamos com bilhões de dólares a nosso dispor, 

mas o mundo precisa de trilhões para o financiamento anual do desenvolvimento. 

Precisamos agora potencializar ainda mais nossos recursos escassos a fim de atrair mais 

capital privado em grandes volumes, combiná-lo com nossa perícia e investi-lo em 

países em desenvolvimento. 

Para impulsionar esse nível de financiamento, precisamos criar mercados e introdu-

zir mais rigor e inovação do setor privado em nossos países clientes, especialmente aos 

mais pobres e mais frágeis. Temos de começar perguntando rotineiramente se o capital 

privado – em vez do financiamento do governo ou da ajuda dos doadores – pode 

financiar um projeto. Se as condições não forem ideais para o investimento privado, 

precisamos trabalhar com nossos parceiros para diminuir os riscos dos projetos, dos 

setores e dos países como um todo. Por meio do diálogo e da transferência de conhe-

cimentos podemos ajudar os governos a reformar leis e regulamentações, bem como 

melhorar práticas econômicas. Podemos introduzir formas novas e mais eficientes de 

financiar o desenvolvimento. Isso não será fácil, mas é a única forma de ajudarmos os 

países na escala requerida pelos tempos. 

Mensagem do Presidente do 
Grupo Banco Mundial e  
Presidente da Diretoria Executiva



Este ano, o Grupo Banco Mundial destinou mais de US$ 61 bilhões em empréstimos, 

subsídios, investimentos de capital e garantias a seus membros e às empresas privadas. 

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) recebeu demanda 

contínua de seus serviços por parte dos clientes e assumiu compromissos no total de 

$22,6 bilhões. E a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), nosso fundo para 

os mais pobres, destinou US$ 19,5 bilhões para apoiar países mais necessitados que 

enfrentam os desafios mais difíceis.

Nós nos comprometemos a ampliar drasticamente as intervenções de desenvolvi-

mento da AID por meio de um financiamento inovador. Por exemplo, estamos poten-

cializando o capital da AID mesclando contribuições internas com recursos internos e 

fundos oriundos de mercados da dívida. Como resultado desses esforços e do apoio 

sólido e contínuo de nossos parceiros, atingimos uma recomposição recorde de  

US$ 75 bilhões para a AID18. Ao entrarmos no exercício financeiro de 2018, estamos 

usando novas ferramentas, tais como o Guichê do Setor Privado de US$ 2,5 bilhões, 

para mobilizar o capital privado para os países mais pobres. 

A Corporação Financeira Internacional (IFC) e a Agência Multilateral de Garantia de 

Investimentos (MIGA), nossas duas instituições focadas no desenvolvimento do setor 

privado, estão liderando nossos esforços no sentido de criar mercados e atrair o investi-

mento do setor privado nos países em desenvolvimento. 

A IFC concedeu um volume significativo de financiamentos para o desenvolvimento 

do setor privado – cerca de US$ 19.3 bilhões, incluindo quase US$ 7,5 bilhões, mobiliza-

dos de parceiros no desenvolvimento. Quase US$ 4,6 bilhões foram destinados a países 

da AID e quase US$ 900 milhões a áreas frágeis e afetadas por conflitos. 

A MIGA emitiu US$ 4,8 bilhões utilizando seguro contra riscos políticos e garantias  

de melhoria do crédito para atrair investidores privados e mutuantes aos países em 

desenvolvimento. Quarenta e cinco por cento dos projetos apoiados no exercício finan-

ceiro de 2017 encontra-se em países elegíveis da AID e 21% em países afetados por 

conflito e fragilidade.

Em todo o Grupo Banco Mundial, estamos empenhados em assegurar que tenhamos 

o conhecimento, recursos e ferramentas para sermos eficazes e ágeis face à mudança 

rápida. Estamos prontos a ampliar e reforçar nossa atuação a fim de ajudar os países a 

superarem os desafios a seu desenvolvimento, criar igualdade de oportunidade e dar a 

todos a possibilidade de realizar suas aspirações.

 MESSAGE FROM THE PRESIDENT 3 

DR. JIM YONG KIM

Presidente do Grupo Banco Mundial e  
Presidente da Diretoria Executiva



Compromissos Globais
No ano passado, o Grupo Banco Mundial manteve um sólido apoio aos países em desenvolvi-

mento à medida que a organização enfocou o fornecimento mais rápido de resultados, 

aumentando sua relevância para os clientes e parceiros e oferecendo soluções globais a 

desafios locais.

AMÉRICA LATINA E CARIBE

US$ 9,7 
BILHÕES 

US$ 61,8 
BILHÕES 
em empréstimos, subsídios, investimentos 

de capital e garantias a países parceiros  

e empresas privadas.

Este total inclui projetos multirregionais e globais.  

As discriminações regionais refletem as classificações 

dos países do Banco Mundial.
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LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO

US$ 9,7 
BILHÕES 

EUROPA E ÁSIA CENTRAL

US$ 9,5 
BILHÕES 

US$ 16,2 
BILHÕES 

ÁFRICA SUBSAARIANA

US$ 7,1 
BILHÕES 

ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

US$ 9,6 
BILHÕES 

SUL DA ÁSIA



Financiamento do Grupo  
Banco Mundial a países parceiros 

POR EXERCÍCIO FINANCEIRO EM MILHÕES DE US$

2013 2014 2015 2016 2017

GRUPO BANCO MUNDIAL
Compromissosa 50.232 58.190 59.776 64.185 61.783

Desembolsosb 40.570 44.398 44.582 49.039 43.853

BIRD
Compromissos 15.249 18.604 23.528 29.729 22.611

Desembolsos 16.030 18.761 19.012 22.532 17.861

AID
Compromissos 16.298 22.239 18.966 16.171 19.513c

Desembolsos 11.228 13.432 12.905 13.191 12.718c

IFC
Compromissosd 11.008 9.967 10.539 11.117 11.854

Desembolsos 9.971 8.904 9.264 9.953 10.355

MIGA
Emissão bruta 2.781 3.155 2.828 4.258 4.842

Fundos fiduciários executados pelos beneficiários
Compromissos 4.897 4.225 3.914 2.910 2.962

Desembolsos 3.341 3.301 3.401 3.363 2.919

a. Inclui BIRD, AID, IFC, compromissos de Fundos Fiduciários Executados pelos Beneficiários 
(RETF) e emissão bruta da MIGA. Os compromissos do RETF incluem todos os subsídios 
executados pelos beneficiários e, portanto, o total de compromissos do Grupo 
Banco Mundial difere dos montantes constantes do Quadro Corporativo de Resultados  
do Grupo Banco Mundial que inclui somente um subconjunto de atividades financiadas  
por fundos fiduciários.

b. Inclui desembolsos do BIRD, AID, IFC e RETF.

c. Os números incluem o compromisso e o desembolso de um subsídio de US$ 50 milhões 
para o Mecanismo de Financiamento de Emergência Pandêmica.

d. Compromissos de longo prazo da própria conta da IFC. Não inclui financiamento de curto 
prazo nem fundos mobilizados de outros investidores.
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Instituições do  
Grupo Banco Mundial 

O Grupo Banco Mundial é uma das maiores fontes de financiamento e 
conhecimento do mundo para os países em desenvolvimento. Compõe-se de 
cinco instituições com o compromisso comum de reduzir a pobreza, aumentar 
a prosperidade compartilhada e promover o desenvolvimento sustentável.

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)
Concede empréstimos a governos de países de renda média e a países de baixa  

renda solventes.

Associação Internacional de Desenvolvimento (AID)
Oferece empréstimos sem juros ou créditos, bem como subsídios aos governos dos 

países mais pobres.

Corporação Financeira Internacional (IFC)
Oferece empréstimos, capital e serviços de consultoria para incentivar o investimento 

do setor privado em países em desenvolvimento.

Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) 
Oferece seguros contra riscos políticos e melhoria do crédito para investidores e 

mutuantes a fim de facilitar o investimento estrangeiro direto em economias 

emergentes.

Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 
Investimentos (ICSID)
Oferece mecanismos internacionais de conciliação e arbitragem de disputas sobre 

investimentos.

http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
http://ida.worldbank.org/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
https://www.miga.org/
https://icsid.worldbank.org/en/


8 RELATÓRIO ANUAL DE 2017 DO BANCO MUNDIAL

No exercício financeiro de 2017, a Diretoria Executiva, que começou uma nova sessão em 

novembro de 2016, continuou o trabalho da Diretoria anterior no sentido de estabele-

cer a direção estratégica do Grupo Banco Mundial. Este trabalho incluiu implementação 

da Visão do Futuro, uma visão para o Grupo Banco Mundial em 2030; ampliação da 

consideração das necessidades do Grupo Banco Mundial; e formulação de opções para 

reequilibrar a participação de acionistas, baseando-se no acordo Fórmula Dinâmica do 

ano anterior para o realinhamento do poder de votação dos países membros. Todos estes 

temas continuarão a ser prioridades no próximo ano.

Destaque do trabalho da Diretoria Executiva no exercício 
financeiro de 2017

A colaboração na Visão do Futuro entre a Administração do Banco Mundial e a Diretoria 

Executiva ajudou a formar uma perspectiva comum entre acionistas sobre a forma como 

o Grupo Banco Mundial pode alcançar as duas metas da organização e apoiar a agenda

de desenvolvimento 2030.

Discussões em andamento para cumprir os compromissos da Visão do Futuro e a 

orientação para a Administração sobre a forma de realizar os objetivos do Grupo Banco 

Mundial foram apoiadas com compromissos assumidos pelo seguinte: 18ª Reposição da 

Associação Internacional de Desenvolvimento (AID18); estratégia 3.0 de longo prazo da 

Corporação Financeira Internacional (IFC); abordagem em cascata à potencialização do 

financiamento privado; Guichê de Resposta à Crise e Guichê do Setor Privado; programas 

ágeis e simplificados do Banco Mundial; Estratégia de Pessoal; e estratégia fiscal e pers-

pectiva de negócios 2018-2020 do Grupo Banco Mundial. 

Em apoio a esses compromissos a Diretoria Executiva também proporcionou orienta-

ção em questões importantes, tais como resultados e desempenho, quadro corporativo 

de resultados, estratégia de gênero, Plano de Ação para Mudanças Climáticas, plano de 

ação de gestão do conhecimento, instalação de um Mecanismo de Ampliação, mobili-

zação interna e fluxos financeiros ilícitos, Mecanismo de Sustentabilidade da Dívida para 

Mensagem da  
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países de baixa renda, reclassificação de pequenos Estados do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) , ampliação da energia solar, estratégias de gestão 

da dívida pública e migração e desenvolvimento. Além disso, a Diretoria Executiva discutiu 

os quatro principais relatórios corporativos: Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking 

on Inequality (Pobreza e Prosperidade Compartilhada: Enfrentando a Desigualdade); 

World Development Report 2017: Governance and the Law (Governança e o Direito); 

Global Economic Prospects (Perspectivas Econômicas Globais); e Doing Business 2017: 

Equal Opportunity for All (Fazendo Negócios 2017: Oportunidades Iguais para Todos).

Destaque para o trabalho das comissões da Diretoria Executiva 

O Comitê de Auditoria discutiu propostas para reforçar a capacidade financeira do BIRD, 

da AID e da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA). Essas propostas 

incluíram os seguintes documentos: Implementação do Modelo Financeiro Híbrido da 

AID; Operacionalização do Guichê do Setor Privado da AID18 IFC-MIGA; Aumento da 

Frequência do Reajuste do Spread Variável dos Empréstimos Flexíveis do BIRD; Emendas 

às Autorizações Gerais de Investimento do Banco Mundial e da Associação; Emendas 

Propostas à Capacidade de Garantia da MIGA e ao Limite de Resseguro da Carteira; e 

Mecanismo Revisado da Gestão do Patrimônio, entre outros. O Comitê de Auditoria tam-

bém trabalhou em propostas para reforçar a gestão de riscos, controles internos e integri-

dade institucional do Grupo Banco Mundial. 

A Comissão de Orçamento prestou apoio para a implementação bem-sucedida do 

processo orçamentário anual assegurando que a alocação de recursos fosse guiada por 

princípios de alinhamento estratégico, sustentabilidade orçamentária e enfoque contí-

nuo na eficiência. A Comissão também proporcionou orientação em sustentabilidade 

Em pé (da esquerda para a direita): Andrei Lushin, Federação Russa; Hervé de Villeroché, França;  
Omar Bougara, Argélia; Frank Heemskerk, Países Baixos; Subhash Chandra Garg, Índia; Daniel Pierini, 
Argentina (Suplente); Otaviano Canuto, Brasil; Jean-Claude Tchatchouang, Camarões (Suplente);  
Andin Hadiyanto, Indonésia; Werner Gruber, Suíça; Fernando Jiménez Latorre, Espanha; Juergen Zattler, 
Alemanha; David Kinder, Reino Unido (Suplente); Christine Hogan, Canadá; Patrizio Pagano, Itália.

Sentados (da esquerda para a direita): Bongi Kunene, África do Sul; Jason Allford, Austrália;  
Andrew N. Bvumbe, Zimbábue; Khalid Alkhudairy, Arábia Saudita; Merza Hasan, Kuwait (Decano); 
Susan Ulbaek, Dinamarca; Kazuhiko Koguchi, Japão; Yingming Yang, China; Karen Mathiasen,  
Estados Unidos; Franciscus Godts, Bélgica.
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financeira das instituições do Grupo Banco Mundial, Revisão de Despesas do Grupo  

Banco Mundial e outras medidas de custo-eficiência. 

A Comissão sobre Eficácia no Desenvolvimento focou assuntos relacionados com a 

direção estratégica do Grupo Banco Mundial. Discutiu a qualidade das operações apoia-

das pelo Banco, juntamente com a modernização e implementação do Mecanismo 

Ambiental e Social do Banco Mundial, avaliações antecipadas do Programa para 

Resultados e Mecanismos de Parcerias de Países, bem como iniciativas de simplificação. 

Com base no acordo Fórmula Dinâmica das Reuniões Anuais de 2016, a Comissão 

sobre Governança e Assuntos Administrativos dos Diretores Executivos concentrou-se em 

reequilibrar os acionistas como parte da Revisão da Participação de Acionistas. 

A Comissão de Recursos Humanos considerou diversas atividades relacionadas com 

a Estratégia de Pessoal, incluindo o seguinte: mecanismos de carreira; trabalho em áreas 

frágeis, em conflito e afetadas por violência; compensação; ética e justiça interna; plane-

jamento da força de trabalho; diversidade e inclusão; e Pesquisas sobre a Participação de 

Funcionários.

Afirmação das operações em áreas críticas

Os Diretores Executivos aprovaram operações ou instalações como resposta a emergên-

cias, inclusive para o Afeganistão, Chade, Etiópia, Guiné, Libéria, Quênia, República do 

Iêmen, Serra Leoa e Sudão do Sul, com participações no combate à fome e crises na 

África e no Oriente Médio da Plataforma Global de Resposta a Crises e do Mecanismo de 

Financiamento de Emergência Pandêmica. 

Os Diretores Executivos viajam periodicamente aos países membros para obter 

conhecimento de primeira mão dos desafios econômicos e sociais do país, visitar as 

atividades dos projetos financiados pelo BIRD e pela AID e discutir com as autoridades 

governamentais sua colaboração com o Grupo Banco Mundial. No exercício financeiro 

de 2017, os Diretores Executivos visitaram a Albânia, Argélia, Jordânia, Kosovo, Marrocos, 

Sérvia e Cisjordânia e Gaza.

A Diretoria Executiva também discutiu o relatório do Grupo de Avaliação Results 

and Performance of the World Bank Group 2016 (Resultados e Desempenho do Grupo 

Banco Mundial 2016), bem como os relatórios do Painel de Inspeção sobre o Quênia, 

Kosovo e Uganda. 

De modo geral, aprovou cerca de US$ 42,1 bilhões em assistência financeira no 

exercício financeiro de 2017 por meio de 383 operações, incluindo US$ 22,6 bilhões 

em empréstimos do BIRD e US$ 19,5 bilhões em ajuda da AID. Os Diretores analisa-

ram também 51 produtos da participação dos países. A Diretoria Executiva aprovou um 

orçamento administrativo para o Banco Mundial de US$ 2,6 bilhões para o exercício 

financeiro de 2018.

Definição dos Diretores Executivos do Banco Mundial

Os 25 Diretores Executivos residentes, que representam os 189 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. Os Diretores Executivos 

escolhem um Presidente que exerce a função de Presidente da Diretoria Executiva.  

O mandato da atual Diretoria Executiva vai de novembro de 2014 a outubro de 2018.

Orientação da organização

Os Diretores Executivos desempenham um importante papel na orientação das opera-

ções gerais e na direção estratégica de todo o Grupo Banco Mundial e representam os 

pontos de vista dos países membros acerca do papel do Banco Mundial. Tomam decisões 

a respeito das propostas apresentadas pelo Presidente para os empréstimos, créditos, 

subsídios e garantias; novas políticas; orçamento administrativo; e outras questões ope-

racionais e financeiras do BIRD e da AID. Discutem também os Mecanismos de Parcerias 

de Países – a ferramenta central com a qual a Administração e a Diretoria analisam e 

orientam a atuação do Grupo Banco Mundial com os países clientes e o apoio aos pro-
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gramas de desenvolvimento. Além disso, os Diretores Executivos são responsáveis pela 

apresentação à Assembleia de Governadores de uma auditoria de contas, um orçamento 

administrativo e o Relatório Anual do Banco Mundial.

Composição da Diretoria Executiva 

A Diretoria Executiva tem cinco comissões permanentes e uma comissão ad hoc.  

Os Diretores Executivos atuam em uma ou mais dessas comissões, as quais ajudam a 

Diretoria Executiva a desempenhar suas responsabilidades de supervisão por meio 

de análises em profundidade de políticas e práticas. A Comissão de Coordenação da 

Diretoria Executiva, na qual atuam todos os Diretores Executivos, reúne-se quinzenal-

mente para discutir o programa estratégico de trabalho da Diretoria.

A Diretoria Executiva, por meio de suas comissões, participa regularmente da eficácia 

das atividades do BIRD e da AID com o Painel de Inspeção independente e com o Grupo 

Independente de Avaliação, os quais respondem diretamente à Diretoria Executiva.

Comissão de Coordenação da Diretoria Executiva do BIRD e da AID 

FIGURA 1 Comissões da Diretoria Executiva

Comitê de Auditoria

Supervisiona as 
finanças, contabilidade, 

gestão de riscos, 
controles internos 

e integridade 
institucional da 

entidade.

Comissão sobre 
Governança e Assuntos 

Administrativos da 
Diretoria Executiva

Orienta a governança do 
Banco Mundial, a eficácia 

da própria Diretoria 
Executiva e a política 

administrativa aplicável 
aos escritórios dos 

Diretores Executivos.

Comissão de 
Orçamento

Assessora a Diretoria 
Executiva na aprovação 

dos orçamentos do 
Banco Mundial.

Comissão de Recursos 
Humanos

Supervisiona a 
responsabilidade da 
estratégia, políticas e 
práticas de recursos 

humanos do  
Banco Mundial e seu 

alinhamento com  
suas necessidades  

de negócios.

Comissão sobre 
a Eficácia no 

Desenvolvimento

Avalia a eficácia do  
Banco Mundial em matéria 

de desenvolvimento, 
orienta suas direções 

estratégicas e monitora  
a qualidade e resultados 

das suas operações.

Comissão de Ética

Criada em 2003 para 
considerar, em base  

ad hoc, assuntos 
relacionados com a 

interpretação ou aplicação 
do Código de Conduta 

para membros da  
Diretoria Executiva.

Para obter informações mais detalhadas sobre a Diretoria Executiva,  
favor consultar o site worldbank.org/boards.

http://www.worldbank.org/en/about/leadership/directors
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Antes do meu retorno este ano, fiquei longe do Banco Mundial por sete anos. Durante 

esse tempo, muita coisa mudou no mundo inteiro. Nova tecnologia oferece acesso à 

informação e a serviços que podem impulsionar o desenvolvimento e salvar o meio 

ambiente. Porém os choques globais – econômicos, ambientais e políticos – são mais 

frequentes e severos. A velocidade da mudança desafia nossa capacidade de agir. Isso 

cria uma responsabilidade ainda maior para o Banco Mundial ser uma instituição ágil para 

as pessoas a quem serve, de modo a ser resiliente e adaptar-se à mudança. 

Neste ano, o Banco Mundial continuou a realizar a visão dos grupos interessados de 

que nossa instituição esteja adequada à finalidade da agenda de desenvolvimento de 

2030 e mantenha o seu papel central na arquitetura financeira global.

Primeiro, atendemos a todos os nossos clientes, em todos os níveis de renda, que 

contam com nossa capacidade técnica e financiamento para enfrentar com eficácia seus 

desafios ao desenvolvimento. Graças a seu alcance global e vasta experiência com os paí-

ses, o Banco Mundial é considerado um parceiro de confiança. No exercício financeiro de 

2017, o Banco Mundial destinou US$ 42,1 bilhões, incluindo US$ 22,6 bilhões provenien-

tes do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e US$ 19,5 bilhões 

da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), nosso fundo para os mais pobres. 

O BIRD continuou a responder aos desafios ao desenvolvimento mais prementes dos 

países clientes, mantendo ao mesmo tempo o seu balancete fiscal sólido. Os recursos da 

AID foram destinados até o último centavo e estamos prontos para a AID18, significativa-

mente maior, graças ao forte apoio de nossos parceiros doadores. 

Olhando em perspectiva, continuaremos a operar em um ambiente de recursos limi-

tados, enfrentando demandas robustas de nossos serviços. Estamos envidando todo 

esforço possível para aplicar estrategicamente nossos recursos nas atividades que bene-

ficiem de forma mais significativa nossos clientes.

Segundo, continuamos a liderar em questões globais importantes, desde a fome 

até o deslocamento forçado e prontidão para a pandemia. Estamos ampliando nossa 

presença em áreas frágeis para fazer mais: respondemos a crises de fome mobilizando 

US$ 1,8 bilhão; o Mecanismo Global de Financiamento Concessionário disponibilizou 

US$ 1 bilhão para países de renda-média que enfrentam fragilidades; e sob AID18 

destinaremos US$ 14 bilhões para abordar fragilidade, conflito e violência, bem como 

US$ 2 bilhões para apoiar refugiados e as respectivas comunidades hospedeiras. E nós 

nos empenhamos em oferecer soluções financeiras inovadoras frente aos desafios mais 

difíceis do mundo para o desenvolvimento. Como parte de nossos esforços para enfocar 

a prevenção pandêmica e a prontidão nos países de baixa renda, emitimos o primeiro 

instrumento de seguro a proporcionar US$ 500 milhões em cobertura contra surtos com 

maior probabilidade de causar uma pandemia de grandes proporções. 

Terceiro, conforme indicado pelo Presidente, estamos trabalhando em todo o Grupo 

Banco Mundial no sentido de mobilizar um volume significativamente maior de financia-

mento privado. Isso nos ajudará a maximizar o financiamento para o desenvolvimento de 

forma responsável do ponto de vista fiscal, ambiental e social. Impulsionar o crescimento 

econômico e criar empregos são prioridades críticas e liberar o potencial de empresas diri-
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gidas por mulheres tem aí um papel. Com uma coalizão de parceiros, lançamos a Iniciativa 

de Financiamento para Empreendedoras que deverá mobilizar mais de US$ 1 bilhão para 

ajudar as mulheres a terem acesso ao capital e assistência técnica em seus negócios. 

Manter esse impulso exigirá que o Banco Mundial continue a melhorar seu modelo 

de negócios para tornar-se ainda mais ágil e adaptar-se a nosso modo de operar. Mostrar 

resultados em um ambiente em evolução e ao mesmo tempo cumprir os padrões e qua-

lidade do Banco Mundial requer que sejamos flexíveis e criativos. Estamos criando uma 

cultura de maior inovação, empoderamento e responsabilização. Nosso programa Banco 

Ágil testa e classifica medidas operacionais para ajudar as equipes a obter e manter 

resultados melhores. Isso inclui reduzir as formalidades e a burocracia, adotar um modelo 

baseado no risco e atender melhor às necessidades de nossos clientes com produtos e 

serviços inovadores. Inspiro-me na resposta positiva e participação de toda a instituição 

para apoiar esses esforços.

Todo dia, nosso pessoal dedicado realiza um trabalho excelente, frequentemente sob 

pressão e em ambientes complexos e às vezes arriscados. Este Relatório Anual apresenta 

exemplos das maneiras mais recentes pelas quais ajudamos o progresso dos países: de 

690 mil crianças em Bangladesh que estão tendo uma segunda oportunidade de receber 

educação graças às novas escolas; a um programa de rede de segurança em Madagascar 

que tem ajudado mais de 350 mil pessoas a lidar com a seca e insegurança alimentar; a 

melhor instalações de abastecimento de água e saneamento em mais de 11.500 aldeias 

rurais na Indonésia.

Sinto-me orgulhosa dos resultados impressionantes que nosso pessoal alcançou neste 

ano. Orgulho-me também da nossa Equipe de Gestão que nos assegurou um desempe-

nho exemplar. As mudanças recentes ocorridas no mundo têm produzido desafios novos 

e complexos. Devemos ser incansáveis em enfrentá-los e aguardo a oportunidade de 

trabalhar com todos vocês para fazer justamente isto.

KRISTALINA GEORGIEVA

Diretora Executiva do Banco Mundial
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Para alcançar os objetivos de erradicar a pobreza extrema e impulsionar a pros-
peridade compartilhada, o Banco Mundial precisa trabalhar com os países a fim 
de ajudá-los a cumprir as prioridades de seu desenvolvimento. Isso certamente 
implica recursos financeiros. Mas também requer dados, evidência e conheci-
mento sobre a melhor forma de utilizar esses recursos em prol do desenvol-
vimento. Requer um compromisso de longo prazo para acompanhar esses 
investimentos do início à conclusão. 

O Banco Mundial leva todos estes elementos – financiamento, conheci-
mento, experiência e compromisso – a cada uma das parcerias com países 
que aspiram a fazer crescer suas economias e oferecer maiores oportunidades 
à população. Como instituição com 189 países membros, temos um alcance 
global inigualável que nos oferece a capacidade de trabalhar com países em 
todos os continentes. Utilizamos nosso poder de integração para ampliar a 
voz dos países em desenvolvimento reunindo líderes internacionais, nacionais 
e locais com grupos interessados para compartilhar conhecimentos, poten-
cializar relacionamentos e ser parceiro na busca de soluções. Oferecemos um 
amplo conjunto de produtos financeiros, assistência técnica e apoio aos países 
para aplicarem o conhecimento global aos desafios que enfrentam. Ao traba-
lharmos com os países na implementação de projetos de desenvolvimento no 
longo prazo, ajudamos a assegurar que o crescimento não seja somente alcan-
çável, mas também sustentável.

Três prioridades orientam nosso trabalho com os países: acelerar o cres-
cimento econômico sustentável e inclusivo; investir nas pessoas para cons-
truir capital humano; e promover a resiliência a choques e ameaças globais. 
Trabalhando por meio de setores interconectados com um conjunto crescente 
de diversos parceiros, nosso objetivo é melhorar as perspectivas econômicas 
dos países e pessoas no mundo inteiro.

Ajudar os países a alcançarem suas 
prioridades de desenvolvimento 
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Acelerar o crescimento econômico 
sustentável e inclusivo 

O crescimento econômico sustentável continua a oferecer o caminho mais 
seguro para sair da pobreza. O Banco Mundial apoia investimentos em paí-
ses que sustentam o crescimento de longo prazo e que ajudam a atender às 
necessidades de seus cidadãos. Trabalhamos com formuladores de políticas no 
desenvolvimento de mercados, instituições e economias estáveis, equitativas e 
eficientes. Ajudamos os países a atenderem às suas necessidades essenciais de 
infraestrutura de uma forma que garanta a sustentabilidade. Por meio da aná-
lise, assessoramento, instrumentos financeiros, poder de integração e essen-
cialmente uma sólida base de evidências, proporcionamos a nossos clientes as 
ferramentas para tomarem decisões bem informadas sobre desenvolvimento a 
fim de terem impacto duradouro. 
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Em busca de energia de baixo carbono 

O acesso à energia moderna, confiável e economicamente viável é crítico para os países 

atenderem às suas necessidades de desenvolvimento, mas isso deve ser procurado de 

forma sustentável. O Banco Mundial trabalha com os governos oferecendo opções de 

baixo carbono para acesso à energia que se ajuste às circunstâncias do país, incluindo 

fontes renováveis como a solar. Por exemplo, o Banco Mundial está fornecendo à Índia 

um empréstimo superior a US$ 1 bilhão para projetos solares, incluindo uma iniciativa de 

telhado solar capaz de fornecer eletricidade a milhões de pessoas. Graças a soluções fora 

da rede, na Etiópia mais de um milhão de domicílios estão obtendo acesso à energia, na 

maior parte por meio de lanternas e sistemas domésticos solares. Redes elétricas inteli-

gentes estão aumentando a captação de energia renovável na Turquia, Ucrânia e Vietnã. 

Ferramentas analíticas abrangentes – tais como Indicadores Regulatórios para Energia 

Sustentável (RISE), que avaliam as políticas e apoio regulatório para energia sustentável – 

ajudam os governos a formularem políticas que atraiam investimentos do setor privado e 

acompanhem o progresso rumo ao acesso à energia para todos.

Fornecer água potável e saneamento para todos 

Como a maior fonte multilateral de financiamento de recursos hídricos nos países em 

desenvolvimento, o Banco Mundial comprometeu-se a trabalhar em estreita colabora-

ção com parceiros para alcançar a visão de um “mundo com água potável para todos”. 

Neste sentido, o Banco atribui prioridade à sustentabilidade do investimento em recursos 

hídricos e apoia um financiamento que inclua mobilização do capital privado para for-

necer água potável e saneamento para todos. Esse trabalho promove o acesso inclusivo 

aos benefícios da água potável, instituições que gerenciem equitativamente os recursos 

hídricos e resiliência para ajudar os países a enfrentar o impacto de choques externos 

sobre a água. Em Bangladesh, por exemplo, um projeto rural de abastecimento de água 

e saneamento proporcionou a cerca de 1,2 milhão de pessoas acesso a fontes de água 

e latrinas higiênicas de melhor qualidade. O fornecimento de água e saneamento não 

pode ser abordado separadamente da gestão sustentável e segura. Em conjunto com 

as Nações Unidas, o Banco Mundial convocou uma Painel de Alto Nível sobre Recursos 

Hídricos para atuar no desenvolvimento de recursos hídricos e em setembro de 2016 

emitiu um Plano de Ação que ajudará a assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável 

do abastecimento de água e saneamento para todos.

Colher os benefícios das tecnologias digitais 

As tecnologias digitais estão mudando rapidamente o modo como as pessoas, empresas 

e governos se comunicam, operam e têm acesso a serviços e informação. A economia 

digital torna-se impulsor crítico do crescimento econômico, investimento e criação de 

empregos, de tal forma que a adoção da tecnologia digital por parte de indústrias tradi-

cionais é importante para melhorar a produtividade e abrir o acesso a novos mercados. 

O Banco Mundial incentiva os países e seus cidadãos a tirarem proveito dessas oportuni-

dades. Este apoio inclui a expansão do acesso à internet a um custo acessível a mais de 

quatro bilhões de pessoas que continuam desconectadas, mediante o desenvolvimento 

de uma infraestrutura digital e criação de aptidões digitais e instituições necessárias 

para participar da economia digital. Em outubro de 2016, o Banco Mundial lançou uma 

nova Parceria de Desenvolvimento Digital (DDP) com participantes dos setores público 

e privado no intuito de operacionalizar as lições do Relatório sobre o Desenvolvimento 

Mundial 2016: Dividendos Digitais. O DPP ajudará a eliminar o hiato digital global, a fim 

de assegurar que todos colham os benefícios econômicos e sociais da conectividade.  

O Programa Regional de Infraestruturas das Comunicações ajudou nove países do Leste e 

do Sul da África, que aumentaram significativamente o acesso, melhoraram a qualidade 

e diminuíram o custo da conectividade internacional em até 90% mediante a reforma da 

concorrência no mercado e investimento em milhares de quilômetros de infraestrutura 

da rede. 
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Crescer por meio de melhor conectividade dos transportes 

Os transportes possibilitam a movimentação de pessoas, bens e ideias no mundo inteiro, 

bem como oferecem melhor acesso a oportunidades econômicas, tais como empregos. 

Os transportes também desempenham papel importante na inclusão social. As estradas 

rurais podem liberar um mundo de oportunidades para comunidades isoladas, ao passo 

que o transporte urbano que beneficia comunidades de baixa renda pode promover 

o acesso a meios economicamente viáveis de chegar a empregos. Assegurar que esses 

resultados sejam sustentáveis significa enfrentar a mitigação da mudança do clima neste 

setor – responsável por 23% das emissões de carbono (CO
2
) – mediante o apoio ao 

desenvolvimento de sistemas de transportes de baixo carbono e eficientes. Em Dar es 

Salaam, Tanzânia, por exemplo, um crédito de US$ 225 milhões da AID e outro crédito 

de US$ 200 milhões do Mecanismo de Ampliação da AID estão apoiando a expansão de 

sistemas de corredores de ônibus expressos da cidade. A primeira fase desse sistema já 

diminuiu o tempo de viagem e o custo para os usuários, reduzindo por dia 90 minutos 

do tempo de viagem.

Parceria com o setor privado em infraestrutura

O Banco Mundial está comprometido em ajudar os governos a tomarem decisões infor-

madas sobre a melhoria do acesso a serviços de infraestrutura de qualidade e sustentáveis, 

incluindo, segundo apropriado, a utilização de parcerias público-privadas. Neste exercí-

cio financeiro, houve várias iniciativas para apoiar uma boa tomada de decisões por parte 

de formuladores de políticas no tocante a projetos de infraestrutura, frequentemente em 

colaboração com outros bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs) ou com par-

ceiros no desenvolvimento. Em abril de 2017, o Segundo Fórum Global de Infraestrutura 

foi realizado sob o tema Criação de uma Infraestrutura Inclusiva e Sustentável. Os parti-

cipantes de todos os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, do Grupo dos 20 (G-20), 

países clientes, sociedade civil e setor privado discutiram qual a melhor forma de esses 

bancos trabalharem com os países e com o setor privado na criação de mercados para 

projetos de infraestrutura. 

A expansão do conhecimento foi também uma prioridade. Contando com parceiros 

em toda a comunidade de desenvolvimento multilateral, o Banco divulgou uma atuali-

zação on-line Public-Private Partnerships: Reference Guide (Parcerias Público-Privadas: 

Guia de Referência), que incluiu novos colaboradores e temas que vão de questões 

ambientais e sociais à redução de riscos a melhoria do crédito. Além disso, o Mecanismo 

Global para a Infraestrutura – uma parceria para expandir o mercado de financiamento 

privado da infraestrutura em mercados emergentes – atingiu um marco importante com 

20 projetos de investimento atualmente apoiados, além do potencial combinado para 

catalisar mais de US$ 13 milhões em financiamento comercial. 

Impulsionar a agricultura para criar empregos

Cerca de 80% dos extremamente pobres do mundo vivem na zona rural e dependem 

em grande parte da agricultura para ganhar a vida. Como em muitos países, o sistema de 

alimentação atualmente oferece mais empregos do que qualquer outro setor, impulsionar 

a agricultura pode ser um dos instrumentos mais poderosos contra a pobreza. Durante 

quase uma década, o Projeto de Subsistência Rural Bihar, apoiado pelo Banco Mundial 

e popularmente conhecido como “JEEViKA”, tem melhorado a subsistência de mais de 

1,8 milhão de mulheres de domicílios rurais de Bihar, Índia. O projeto criou um “serviço 

centralizado” para agricultura que vinculou agricultores ao crédito, insumos, treinamento 

agrícola e escolas práticas do campo para agricultores. Avicultura de quintal, treinamento 

em laticínios, assistência em comercialização de produtos e outras intervenções de sub-

sistência ajudaram a aumentar a renda anual em 30%. A capacitação profissionalizante 

melhorou as perspectivas de emprego para mais de 29 mil jovens da zona rural. O pro-

jeto também empoderou mulheres e grupos marginalizados com acesso a instituições 
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governamentais e serviços financeiros, aplicando US$ 98 milhões em crédito e facilitando 

mais de US$ 22,5 milhões em poupanças domésticas.

Reforçar a proteção de recursos naturais 

Os ativos dos recursos naturais esgotam-se rapidamente. Os custos associados ao 

aumento da escassez são muito altos. Por meio da criação de contas de capital natu-

ral, o Banco Mundial está ajudando os clientes a gerenciar melhor esses ativos, os quais 

geralmente constituem cerca de 36% de toda a riqueza dos países em desenvolvimento. 

Concentrar-se na sustentabilidade ambiental promove uma sólida governança dos recur-

sos marinhos e costeiros por meio da pesca e aquacultura sustentáveis, estabelecendo 

áreas costeiras e marinhas protegidas e reduzindo a poluição dos oceanos. No Peru, por 

exemplo, uma série de empréstimos para políticas de desenvolvimento ambiental melho-

raram a sustentabilidade do estoque de anchovetas por meio de um sistema de quotas. 

Por conseguinte, os pescadores estão recebendo melhores preços pela anchoveta que 

pescam, e as empresas de pesca comercial têm investido em atividades mais sustentáveis. 

Promoção do investimento por meio de reformas para reduzir o risco 

A redução de riscos reais ou percebidos pelos investidores em todas as dimensões 

macroeconômicas, empresariais e financeiras é um requisito para criar mercados que 

atraiam o investimento necessário para criar oportunidade. Na República Árabe do Egito, 

por exemplo, o Banco Mundial estendeu uma série de empréstimos para políticas de 

desenvolvimento destinados a apoiar um programa de reformas que está ajudando o 

país a se recuperar de uma recessão no investimento. As reformas introduzidas pelo 

governo impulsionaram a confiança na economia egípcia. Despertaram o interesse de 

Atrair financiamento do setor privado nos ambientes mais desafiadores

Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA) – financiamento público para promover o 
desenvolvimento – não é suficiente, ano após ano, para atender às necessidades de financia-
mento do desenvolvimento. Há necessidade de reformular fundamentalmente o financiamento 
do desenvolvimento. O Banco Mundial está transformando o modo como a ODA escassa é usada 
para obter o máximo efeito na catalização do financiamento privado. Neste sentido, incentiva 
reformas iniciais do setor público, procurando lugares em que o setor privado possa financiar o 
desenvolvimento por si só e alavancando novas ferramentas financeiras concessionais. 

Um exemplo deste último é o novo Guichê do Setor Privado (PSW) oriundo da Corporação 
Financeira Internacional e da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos e estabelecido 
como parte da 18ª Reposição da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID18). Esta fer-
ramenta alavancará US$ 2,5 bilhões do capital da AID nos próximos três anos para mobilizar, 
no mínimo, US$ 6 bilhões – US$ 8 bilhões em investimentos adicionais do setor privado nos 
mercados mais pobres e mais frágeis. Erradicar a pobreza e impulsionar a prosperidade compar-
tilhada requerem aumento do investimento privado nos países de baixa renda. Para conseguir 
um aumento dessa escala nos países da AID – especialmente nos países afetados por fragilidade, 
conflito e violência – a utilização do financiamento concessional por meio do PSW pode prestar 
o apoio criticamente necessário a investimentos pioneiros em mercados desafiadores e ajuda a
colocar os projetos na devida escala com financiamento privado adicional.

É crítica a mobilização de novas parcerias para abordar as limitações do investimento nos 
países da AID. O Fórum sobre Financiamento do Desenvolvimento – o principal fórum anual do 
Grupo Banco Mundial sobre este tema – foi realizado em Acra, Gana, com um tema que enfoca a 
liberação do investimento privado na África. Este fórum concentrou-se em utilizar o PSW e outras 
ferramentas para abordar desafios persistentes na catalisação do financiamento privado. Empre-
sários, investidores, ministros governamentais, organizações não governamentais, bancos multi-
laterais de desenvolvimento e outros profissionais do desenvolvimento formularam em conjunto 
métodos para liberar o investimento privado nos ambientes mais desafiadores. 
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investidores estrangeiros, como demonstrado por um aumento notável nos influxos da 

carteira em janeiro de 2017, os quais se elevaram a US$ 1,2 bilhão, ou seja, 10 vezes maior 

do que apenas há alguns meses. No Haiti, graças ao apoio do Grupo Banco Mundial, 

o Governo garantiu US$ 203 milhões em investimentos reais e apoio a 15.800 novos 

empregos diretos no setor de vestuário do país. O Programa Conjunto Banco Mundial-

Corporação Financeira Internacional (IFC) Haiti de Geração de Investimentos reuniu fun-

cionários públicos, setor privado e investidores estrangeiros em estratégias de promoção 

e zonas econômicas especiais. Apesar do ambiente local desafiador, o programa ajudou 

a atrair novos investidores ao setor de vestuário.

Utilização de novas fontes de financiamento 

Mercados financeiros estáveis e diversificados são também os elementos básicos essen-

ciais para conseguir um crescimento inclusivo e sustentável. Em um ambiente em que 

o financiamento bancário de longo prazo está ficando cada vez mais escasso, os países 

precisam utilizar novas fontes de financiamento para atender às suas necessidades de 

desenvolvimento. Neste ano, juntamente com a IFC, o Banco Mundial lançou a Iniciativa 

de Mercados de Capital Conjunto que promove o desenvolvimento de mercados de capi-

tal em países emergentes apoiando um financiamento diversificado e de longo prazo, 

bem como mercados locais de capital bem regulamentados. Esta nova iniciativa asse-

gurará que os países recebam apoio analítico do início ao fim, serviços de consultoria e 

apoio financeiro para desenvolver seus mercados. 

Mobilização de recursos internos para prestar serviços eficazes 

Países que podem prestar serviços de forma mais eficaz crescem mais rapidamente, 

inovam e respondem mais prontamente a choques internos e externos. Porém, sem 

uma base suficiente de receitas os governos encontram dificuldade em financiar ser-

viços públicos básicos, tais como construção de estradas, cuidados da saúde e segu-

rança pública. Segundo constataram as pesquisas, os países que arrecadam menos de 

15% do PIB em impostos estão em posição de desvantagem não somente na prestação 

de serviços, mas também em crescimento econômico. A Equipe Global de Tributação 

do Banco Mundial intensificou seu trabalho de coordenar as instituições em matéria de 

impostos internacionais e de fazer intervenções de âmbito nacional. Na Armênia, por 

exemplo, o Banco Mundial está ajudando o Governo a reforçar a arrecadação de impos-

tos a fim de superar alguns revezes sofridos durante a crise financeira. Até agora foram 

capacitados cerca de 35 mil fiscais tributários, cerca de 96% de serviços tributários são 

prestados eletronicamente e o montante de impostos arrecadados aumentou 38%.

Facilitação do comércio e da integração 

O aumento da integração ajudou a impulsionar o crescimento econômico em economias 

em desenvolvimento nas últimas décadas, tirando milhões da pobreza. O Banco Mundial 

trabalha com governos na formulação e implementação de políticas destinadas a maxi-

mizar a competitividade do comércio tanto em bens como em serviços. O Projeto 

Facilitação do Comércio em Great Lakes está facilitando o comércio transfronteiriço entre 

a República Democrática do Congo e seus vizinhos no leste e no sul da África mediante 

a redução de custos, de perda de tempo e de intimidação, a fim de melhorar para os 

comerciantes o ambiente operacional na fronteira. O projeto concentra-se nas limitações 

enfrentadas por pequenos comerciantes, especialmente mulheres, no comércio trans-

fronteiriço. Tem por objetivo melhorar as instalações em terra e no lacustre, bem como 

desenvolver sistemas para conectar melhor os agricultores aos mercados regionais.

Para obter informação mais detalhada sobre esses temas, favor consultar o site: 
worldbank.org/topics.

http://www.worldbank.org/en/topic
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Investir nas pessoas para construir 
capital humano 

O capital humano – as aptidões coletivas e a capacidade de uma população – 
é um fator determinante crítico do crescimento econômico e da redução da 
pobreza. Apoiar o acesso de todos a serviços básicos de qualidade – tais como 
cuidados da saúde, proteção social quando necessária e oportunidades em 
educação, empregos e serviços financeiros – pode servir como uma base sólida 
para os indivíduos realizarem seu potencial e os países terem sucesso econô-
mico maior. De fato, a evidência recente mostra que o capital humano repre-
senta globalmente uma grande parcela da variação da renda entre os países. O 
Banco Mundial trabalha em estreita colaboração com os países para potencializar 
investimentos no capital humano para o crescimento e produtividade em pontos 
críticos durante toda a vida de uma pessoa.
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Financiamento com base em resultados: Enfoque bem-sucedido 

O enfoque do Banco Mundial no investimento em capital humano visa a promover o 

acesso universal a serviços sociais de alta qualidade por meio de sistemas responsáveis 

para educação, saúde e proteção social que possam produzir resultados, especialmente 

para as pessoas mais pobres do mundo. Cumpre notar que mais de um terço das ope-

rações do Banco Mundial em desenvolvimento humano é agora baseado em resultados, 

desembolsando dinheiro quando são alcançados os resultados pré-acordados. No setor 

da saúde, vários países integraram e expandiram a cobertura de programas baseados 

em resultados. No Camarões, por exemplo, os projetos baseados em resultados tive-

ram aumentos significativos na vacinação de crianças, imunização materna antitetânica e 

cobertura de métodos modernos de planejamento familiar. 

No setor da educação, mais de US$ 3,8 bilhões foram entregues em comparação com 

os US$ 5 bilhões destinados ao financiamento baseado em resultados comprometidos 

por um período de cinco anos pelo Presidente Kim no Fórum Mundial de Educação em 

2015. Projetos apoiados pelo Banco Mundial estão ajudando a melhorar os resultados da 

educação. Na Tanzânia, por exemplo, o Projeto Programa por Resultados em Educação 

ajudou visivelmente a melhorar a aprendizagem nas escolas de ensino fundamental. 

Alunos da segunda série podem agora, em média, ler cerca de 24 palavras por minuto 

em kiswahili em comparação com 18 em 2013. Esses ganhos ilustram a mudança que 

o Banco Mundial está ajudando os países a conseguir rumo ao acesso à educação de 

qualidade para todos. 

Apoiar crianças, meninas adolescentes e mulheres 

Evidência convincente mostra que as experiências na primeira infância têm um profundo 

impacto no desenvolvimento do cérebro, afetando a aprendizagem, saúde, produtivi-

dade na vida adulta e, em última instância, a competitividade econômica dos países. No 

entanto, hoje em dia 156 milhões de crianças sofrem de subnutrição crônica. Somente 

metade das crianças de 3 a 6 anos de idade têm acesso à pré-escola. O Banco Mundial fez 

do investimento na primeira infância uma questão econômica central trabalhando com 

parceiros para ampliar esses investimentos em mais de 20 países. Em outubro de 2016, 

o Grupo Banco Mundial convocou a Cúpula de Capital Humano: Investindo na Primeira 

Infância para Crescimento e Produtividade, e nove países assumiram compromissos  

neste sentido. 

O poder de meninas adolescentes serem agentes da mudança econômica também 

foi claramente documentado. Neste sentido, em 2016 o Banco Mundial comprometeu-se 

a investir US$ 2,5 bilhões em cinco anos em projetos de educação que beneficiam dire-

tamente meninas adolescentes e destinou, até esta data, US$ 1,8 bilhão. Desde então, 

recursos têm sido comprometidos em vários lugares, inclusive no nordeste da Nigéria 

e na Província Punjab no Paquistão. No Paquistão, o Terceiro Projeto para o Setor da 

Educação de Punjab, no montante de US$ 300 milhões fornecerá vales-matrícula a outras 

200 mil adolescentes até 2020. Além disso, estipêndios em dinheiro atingirão agora 

450 mil meninas, incentivando a conclusão do ensino secundário em uma região em que 

as mulheres estão sub-representadas no mercado de trabalho.

O Mecanismo Global de Financiamento (GFF) é o instrumento de financiamento e a 

plataforma de implementação do movimento das Nações Unidas intitulado “Toda Mulher 

Toda Criança”. É um modelo voltado para os países baseado na capacidade diversificada 

e recursos de um amplo conjunto de interessados. A abordagem cria uma plataforma por 

meio da qual os recursos financeiros de múltiplos parceiros – públicos e privados, inter-

nos e externos – podem unir-se para apoiar um conjunto de prioridades impulsionadas 

pelos países, acelerar o progresso no curto prazo e examinar o que será necessário para 

assegurar o financiamento sustentável. O GFF traz um enfoque de qualidade e equidade 

a assuntos nos quais o mundo está subinvestindo, tais como saúde sexual e reprodutiva, 

sobrevivência de recém-nascidos e saúde e desenvolvimento de adolescentes. O GFF 

também orienta investimentos a ambientes frágeis: 4 dos 16 países que recebem apoio 
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são classificados como frágeis; um acabou de sair da epidemia do Ebola; e em três outros 

as atividades do GFF focam regiões dentro dos países. 

Facilitação do empoderamento econômico das mulheres 

Aumentar as oportunidades econômicas das mulheres é uma das formas mais pode-

rosas para fazer crescer a econômica global. A Estratégia de Gênero do Grupo Banco 

Mundial concentra o trabalho em cobrir as lacunas restantes no acesso à educação 

e à saúde materna nos países em que persiste essa lacuna. Está também acelerando 

esforços para melhorar o acesso da mulher a mais e melhores empregos; propriedade 

de bens (tais como terra e moradia); e acesso à tecnologia, finanças e serviços de 

seguros. Neste sentido, o objetivo é aumentar a capacidade da mulher de se expressar 

e de defender seus direitos em casa, na comunidade e em diversos níveis do governo, 

bem como levar homens e rapazes a desenvolver soluções de igualdade de gênero. 

A aceleração do progresso das oportunidades econômicas da mulher também exi-

girá um enfoque nos desafios respectivos que vão do acesso a serviços financeiros 

à propriedade de ativos, entre outros. A Iniciativa de Financiamento para Mulheres 

Empreendedoras, uma nova ferramenta de financiamento administrada pelo Grupo 

Banco Mundial, visa especificamente superar as barreiras econômicas enfrentadas pelas 

empresárias e proprietárias de negócios pequenos a médios. 

O Banco Mundial começou a coletar dados sistematicamente e a formar evidên-

cia nessas áreas, bem como a transmitir suas perspectivas aos clientes. Por exemplo, o 

Laboratório de Inovação em Gênero na África está aumentando a adoção de intervenções 

eficazes. A avaliação de um impacto recente de um programa de desenvolvimento de 

aptidões não cognitivas no Togo revelou aumentos de 40% nos lucros de empresas de 

propriedade de mulheres. Com base nesta avaliação, estão em andamento planos para 

replicar esse enforque na Mauritânia, México, Moçambique e Etiópia. O Banco Mundial 

está também empenhado em aumentar a disponibilidade e a qualidade de dados dis-

criminados por sexo, críticos para compreender a profundidade do desafio e medir o 

progresso. Nos termos da 18ª Reposição da Associação Internacional de Desenvolvimento 

(AID18), programas-piloto de coleta de dados serão lançados em pelo menos seis paí-

ses da AID para recolher informação direta dos entrevistados sobre emprego, ativos e 

empreendedorismo.

Outro compromisso da AID18 é desenvolver e implementar um plano de ação para 

pôr em prática as recomendações da Força-Tarefa Global da Violência Baseada no 

Gênero, lançada pelo Presidente Kim no exercício financeiro de 2017 para reforçar a pre-

venção, formulação, comunicação e supervisão de intervenções para reduzir a violência 

baseada no gênero nas operações de infraestruturas do Grupo Banco Mundial. O Grupo 

Banco Mundial também disponibilizará, no mínimo, US$ 3,5 milhões no prazo de cinco 

anos por meio de uma Feira de Desenvolvimento de Inovações para prevenir a violên-

cia baseada no gênero e responder à mesma nos países de renda baixa e média. Além 

disso, o Grupo Banco Mundial anunciou em novembro de 2016 seu primeiro Assessor 

em Orientação Sexual e Identidade de Gênero para supervisionar a inclusão dos gru-

pos LGBTI (lésbicas, gay, bissexual, transgênero, intersexo) por meio das operações do 

Banco Mundial e para servir de ligação a grupos externos.

Promoção da proteção social universal 

Em setembro de 2016, os chefes do Grupo Banco Mundial e a Organização Internacional 

do Trabalho anunciaram um impulso histórico para trabalharem na busca da proteção 

social universal. Embora muitos países em desenvolvimento estejam pondo em prática 

tais programas, somente uma em cinco pessoas pobres dos países de renda mais baixa 

está atualmente coberta por qualquer forma de proteção social. Um exemplo de um pro-

grama que visa a não deixar ninguém para trás é o Programa Benazir de Apoio à Renda 

do Paquistão, que proporciona transferências monetárias regulares a cerca de 22 milhões 
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dos mais pobres deste país. O Programa Nacional para Resultados de Proteção Social 

do Paquistão está reforçando este sistema, incluindo medidas de vanguarda tais como 

identificação do beneficiário.

Da mesma forma, cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo inteiro, cuja maioria 

pertence aos grupos mais pobres e mais vulneráveis, carecem da identificação oficial 

necessária para ter acesso aos serviços básicos e oportunidades nos campos de cuida-

dos de saúde, educação, empregos, serviços financeiros ou benefícios sociais. A missão 

da iniciativa do Banco Mundial “Identificação para o Desenvolvimento” visa a promover 

o desenvolvimento inclusivo ajudando os países a construir sistemas de identificação 

seguros e eficientes. Este programa recebeu impulso importante no exercício financeiro 

de 2017 com a criação, em conjunto com a Bill & Melinda Gates Foundation, de um 

fundo fiduciário de vários doadores. O fundo oferecerá a oportunidade de construir uma 

plataforma para avançar o conhecimento e as atividades globais neste tema emergente, 

acelerar o trabalho com os clientes do país e testar novos métodos.

Ajuda na realização da cobertura universal da saúde 

O Banco Mundial abraçou a missão de ajudar os países na realização progressiva da 

cobertura universal da saúde. O apoio que presta aos clientes enfoca três áreas princi-

pais: assegurar a prestação eficaz de serviços de saúde; promover a proteção contra risco 

financeiro; e mobilizar os esforços de outros setores para melhorar os resultados da saúde 

e nutrição. Juntamente com a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial tem se 

comprometido a divulgar, a cada dois anos, desde 2015, um Relatório de Monitoramento 

Global focado na cobertura universal da saúde. Agora considerado padrão global usado 

para medir o progresso na direção da cobertura universal da saúde, o relatório incluirá 

dados atualizados para mostrar como muitas pessoas no mundo inteiro estão recebendo 

serviços de saúde de qualidade e quantas estão sendo empurradas para a pobreza em 

consequência de custos de cuidados da saúde saídos do próprio bolso. Além disso, o 

Banco Mundial está apoiando o desenvolvimento de planos de prontidão contra pande-

mias em todos os países que recebem novo financiamento da AID. Criou e pôs em ope-

ração o Mecanismo de Financiamento de Emergência Pandêmica a fim de assegurar que, 

ao atacar o surto, os fundos possam ser enviados rapidamente para proteger os países 

das crises econômicas e de saúde.

Abordagem da desigualdade de renda por meio de serviços financeiros 

Os países do mundo inteiro estão enfrentando novos desafios que ameaçam solapar os 

ganhos obtidos nas últimas décadas. A desigualdade da renda, por exemplo, ameaça 

arruinar o progresso no combate à pobreza. Uma forma de abordar a desigualdade da 

renda e abrir a oportunidade econômica é trazer indivíduos sem conta bancária ao sis-

tema financeiro formal e regulado. O acesso aos serviços financeiros permite às pessoas 

abrir e expandir empresas, investir na educação, gerenciar o risco e suportar choques 

financeiros. Na Nigéria, por exemplo, um novo sistema de registro on-line está permi-

tindo a micro, pequenas e médias empresas obter empréstimos contra ativos tais como 

maquinaria, pecuária e inventário – em vez dos ativos tradicionais como terra e edifícios. 

No Afeganistão, um projeto financiado pela AID está ajudando os domicílios de baixa 

renda a melhorar a vida fornecendo gado e a capacitação necessária para gerar renda 

destinada a atender às suas necessidades básicas. Tem por objetivo passar os participan-

tes de programas de redes de segurança para atividades de geração de renda, vinculan-

do-os a programas de microfinanciamento. 
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Garantia da urbanização sustentável 

Um bilhão de pessoas vivem hoje em favelas e, embora 80% do PIB seja gerado em 

áreas urbanas, a exclusão social, a desigualdade e a pobreza crescem rapidamente nas 

cidades. Por meio de seu trabalho em desenvolvimento urbano, o Banco Mundial visa a 

construir cidades e comunidades sustentáveis, utilizando um processo de urbanização 

inclusivo, resiliente, produtivo e habitável. Neste sentido, o Banco Mundial está reali-

zando pesquisas sobre os vínculos entre desenvolvimento urbano espacial, habitação 

e desenvolvimento urbano e crescimento. As revisões da urbanização específica de um 

país incentivam os responsáveis pela política urbana a pensarem de forma estratégica 

sobre as oportunidades e os desafios da urbanização. Além disso, os estudos regionais 

podem oferecer uma visão ampla e comparativa das questões, por exemplo, o relatório 

Africa’s Cities: Opening Doors to the World (Cidades da África: abrindo as portas para o 

mundo). Esse relatório, publicado em fevereiro de 2017, sugere que, se bem gerenciadas, 

as cidades da África podem criar ambientes produtivos capazes de impulsionar a inova-

ção e atrair investimento internacional, criando ao mesmo tempo ambientes que podem 

restringir os custos urbanos. 

Para obter informação mais detalhada sobre esses temas, favor consultar o site: 
worldbank.org/topics.

http://www.worldbank.org/en/topic
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Promoção de resiliência a choques 
e ameaças globais 

O mundo está enfrentando um conjunto de desafios cada vez maior – desde as 
crises crescentes de deslocamento forçado até os maiores impactos da mudança do 
clima – que exige um enfoque amplo para abordar as fontes de instabilidade e criar 
resiliência. O Banco Mundial está trabalhando cada vez mais para prever, responder 
e enfrentar esses desafios com conhecimentos, recursos financeiros e relaciona-
mentos de longo prazo com clientes e parceiros. Devemos proteger os ganhos da 
redução da pobreza de alguns dos choques mais graves que ameaçam retroceder 
décadas de progresso. Se formos complacentes, perderemos a oportunidade de 
tirar da pobreza os pobres e os mais vulneráveis.
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Abordar os riscos crescentes de fragilidade, conflito e violência 

A abordagem de fragilidades, conflitos e violência (FCV na sigla em inglês) é um impor-

tante desafio ao desenvolvimento, com uma expectativa de que mais de 60% dos 

pobres em âmbito global vivam em estados frágeis e afetados por conflitos até 2030.  

A intensificação de conflitos violentos nos últimos anos, a atual crise dos refugiados e 

riscos tais como a mudança do clima podem causar maior instabilidade, com impactos 

muito além das fronteiras nacionais.

É necessário um financiamento inovador. Estão em andamento preparações para 

implementar a AID18 que duplicará os recursos para os países afetados por FCV como 

um grupo em mais de US$ 14 bilhões. Os novos mecanismos de financiamento incluem 

US$ 2 bilhões para apoiar os refugiados e as comunidades anfitriãs, US$ 2,5 bilhões para 

impulsionar as empresas privadas e apoio para que os países possam abordar os impul-

sores dos riscos de fragilidades. Outros instrumentos, como o Fundo de Consolidação do 

Estado e da Paz, foram criados para trabalhar com rapidez e flexibilidade em todas as 

situações de crises e permitiram resposta imediata a riscos como a fome. Por exemplo, 

foram alocados US$ 5 milhões do fundo fiduciário à Somália para apoiar a resposta do 

Governo à seca e para fortalecer a resiliência da comunidade.

Fazer parcerias para conectar a assistência humanitária  
e para o desenvolvimento 

O Banco Mundial está promovendo uma abordagem mais ampla das fragilidades, confli-

tos e violência que visa a geração de estabilidade e resiliência e enfatiza a prevenção e a 

ação rápida. Uma colaboração mais forte com os parceiros é fundamental para o sucesso, 

algo que o Banco Mundial realizou por meio de diversas iniciativas. Por exemplo, junta-

mente com a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial lançou a Iniciativa 

Humanitária-Desenvolvimento-Paz para atuar em conjunto em novas formas nos países 

afetados por situações de FCV, incluindo Camarões, nordeste da Nigéria, Somália, Sudão 

e Iêmen. Além disso, o relatório Deslocados à força: Rumo a uma abordagem de desen-

volvimento no apoio a refugiados, deslocados internos e seus anfitriões, preparado pelo 

Grupo Banco Mundial em parceria com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados 

e publicado em setembro de 2016, articulou uma abordagem de desenvolvimento que 

apoia tanto os refugiados como as comunidades anfitriãs com soluções socioeconômicas 

de longo prazo, usados para informar o diálogo sobre as políticas. Um novo estudo con-

junto entre ONU–Grupo Banco Mundial sobre a prevenção de conflitos violentos também 

está em andamento, o qual examina como os processos de desenvolvimento interagem 

com os aspectos de segurança, diplomáticos, humanitários e outros aspectos para infor-

mar as políticas. 

Investir no desenvolvimento humano nas áreas em crise 

O Banco Mundial faz investimentos no desenvolvimento humano em mais de 70% dos 

estados frágeis e afetados por conflitos. Negligenciar as necessidades de desenvolvi-

mento humano nesses cenários significa uma oportunidade perdida de construir as bases 

do capital humano futuro e coloca os países em um ciclo vicioso de pobreza e violência. 

Por exemplo, as crianças foram devastadas pela crise do Iêmen, milhares delas mortas 

e muitas mais em risco de doenças e desnutrição. Com a volta dos conflitos, o Iêmen 

sofreu grandes danos na infraestrutura médica, interrupção dos suprimentos médicos 

e partida de trabalhadores da saúde estrangeiros. No entanto, apesar da suspensão das 

operações do Banco Mundial no país, uma parceria com a Organização Mundial da Saúde 

e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) permitiu que a AID continuasse a 

apoiar trabalhos essenciais no local. Esses recursos apoiaram campanhas nacionais contra 

a poliomielite, vacinação de 5 milhões de crianças iemenitas, tratamento de mais de 

150 mil casos de cólera e outros serviços essenciais de nutrição e saúde maternal e infan-

til para meio milhão de mulheres e crianças.
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O Grupo Banco Mundial também está mobilizando uma resposta imediata à insegu-

rança alimentar devastadora na Etiópia, Quênia, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. 

Está oferecendo US$ 1,8 bilhão para criar sistemas de proteção social, fortalecer a resili-

ência da comunidade e manter a prestação de serviços aos mais vulneráveis. Os fundos 

serão usados para projetos emergenciais de segurança alimentar, programas de redes de 

segurança e programas agrícolas e de recursos hídricos na Etiópia, Quênia, Nigéria, Sudão 

do Sul e Iêmen. Os recursos dos projetos existentes serão redirecionados para auxiliar as 

comunidades ameaçadas pela fome. Estas ações complementarão os esforços dos gover-

nos afetados e dos parceiros humanitários.

Aproveitar as oportunidades da ação climática 

A mudança do clima já está afetando países e comunidades em todo o mundo, e os 

mais pobres e mais vulneráveis estão sendo os mais duramente atingidos. Uma ação 

rápida e combinada será essencial para reduzir os efeitos da mudança do clima. Uma 

mudança para o desenvolvimento com baixa emissão de carbono já está em andamento 

em todo o mundo, à medida que os países veem o potencial da ação climática para 

criar empregos, impulsionar o crescimento econômico, além de melhorar a qualidade 

do ar e reduzir o congestionamento nas cidades. O Banco Mundial está trabalhando 

em várias frentes para ajudar os países a alcançarem suas metas climáticas nacionais, as 

Contribuições Determinadas Nacionalmente, enviadas por mais de 140 países clientes do 

Banco Mundial como parte do Acordo de Paris sobre mudança do clima. 

O Grupo Banco Mundial comprometeu-se a aumentar seu financiamento para o clima 

para 28% da carteira do Grupo até 2020, em resposta à demanda dos clientes. Para 

cumprir este compromisso, a organização adotou um Plano de Ação da Mudança do 

Clima que apresenta metas ambiciosas a serem atingidas até 2020 em áreas como ener-

gia limpa, agricultura inteligente em matéria de clima, gestão de riscos de desastres e 

urbanização sustentável. Desde então, o Grupo Banco Mundial tem agido rapidamente 

para alcançar essas metas. Em 2016 e 2017, projetos que representam 10 gigawatts de 

capacidade de energia renovável foram aprovados ou estão em um estágio avançado de 

preparação, com a mobilização de um fundo de US$ 6,5 bilhões. No mesmo período, 

foram aprovadas 10 novas operações que, uma vez implementadas, melhorarão a resili-

ência climática de mais de 50 milhões de pessoas. 

Criação de resiliência a desastres e crises

Os desastres naturais custam anualmente US$ 520 bilhões em perdas e impelem cerca 

de 26 milhões de pessoas para a pobreza. A gestão de riscos de desastres é uma das 

pedras fundamentais da agenda de resiliência do Banco Mundial, com uma carteira que 

aumentou quase cinquenta por cento durante os exercícios financeiros de 2012-2016, de 

US$ 3,7 bilhões para US$ 5,4 bilhões. Atualmente o Banco Mundial trabalha em mais de 

70 países ajudando a integrar a gestão de riscos de desastres aos esforços de desenvolvi-

mento por meio de uma combinação de financiamento, assistência técnica, capacitação 

e atividades de intercâmbio de conhecimentos. Ele apoia os países clientes com ferra-

mentas inovadoras para identificar o risco e os produtos financeiros a fim de proteger 

os orçamentos nacionais. O Banco Mundial formou parcerias cruciais em áreas críticas 

como sistemas de alerta antecipado, fortalecimento da resiliência de cidades com rápido 

crescimento e construção de escolas mais seguras. Além disso, concentrou-se em garantir 

que a resiliência seja inclusiva ao fazerem comunidades e mulheres participar do desen-

volvimento de soluções locais para gestão de riscos de desastres.

A AID ajuda os países mais pobres a se adaptarem à mudança do clima construindo 

sua resiliência a desastres e promovendo o desenvolvimento sustentável para minimi-

zar a vulnerabilidade. Com base na prática atual, a partir de 1º de julho de 2017, todas 

as operações do Banco Mundial serão submetidas a uma triagem em busca de riscos 

climáticos e de desastres, desde a etapa da nota de conceito e usando ferramentas apri-
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moradas baseadas na experiência da AID. A AID18 reforçará a resiliência e a preparação. 

O Guichê de Resposta a Crises da AID18 foi significativamente expandido depois de ter 

sido rapidamente esvaziado em termos de resposta a pandemias, inundações e terremo-

tos. O guichê recapitalizado da AIDA7 passou a fornecer respostas oportunas às crises 

de seca e inundação na África e no Iêmen no início de 2017. Além disso, o Mecanismo 

de Financiamento de Emergência Pandêmica proporciona aos países da AID mais de 

US$ 500 milhões em cobertura de seguro contra o risco de surtos de pandemias nos pró-

ximos cinco anos, por meio de uma estrutura exclusiva de financiamento que combina os 

primeiros títulos de Pandemias do Banco Mundial com derivativos, um guichê de caixa e 

os futuros compromissos dos países doadores.

Emissão de Títulos Verdes do Banco Mundial e de títulos vinculados 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

O Banco Mundial também está agindo para ajudar a liberar os trilhões de dólares que 

serão necessários para a ação climática ao tornar mais verde o setor financeiro. Desde 

2008, o BIRD já emitiu mais de US$ 10 bilhões em 18 moedas por meio de títulos de 

referência em dólares dos EUA, euros e dólares australianos; títulos menores em outras 

moedas; e títulos verdes estruturados. Como têm classificação AAA, os Títulos Verdes do 

Banco Mundial – mecanismo financeiro de apoio à ação climática e ambiental – apoiaram 

84 projetos relacionados com o clima em 24 países membros, nos quais aumentaram 

eficiência energética e ajudaram a desenvolver energia renovável, entre outros impactos. 

Os Títulos Verdes do Banco Mundial têm um benefício adicional: em geral, constituem 

um ponto de entrada ao investimento sustentável para investidores que queiram ter um 

impacto positivo, mas também precisem se sentir confortáveis com o instrumento, o 

risco e o retorno do investimento, bem como com o emissor.

O Banco Mundial foi um dos primeiros emissores de Títulos Verdes em 2008 e  

tornou-se pioneiro no desenvolvimento do mercado, emitindo Títulos Verdes para inves-

tidores institucionais e para o varejo, em diversas moedas e estruturas. O Banco Mundial 

também desenvolveu as melhores práticas do mercado para uso da documentação dos 

fundos e envidou esforços para harmonizar os relatórios sobre o impacto dos Títulos 

Verdes a fim de permitir que os investidores alinhem suas estratégias de alocação de 

ativos com considerações de investimentos ambientais e sociais. 

O Banco Mundial também emitiu títulos que, pela primeira vez, vinculam diretamente 

os rendimentos ao desempenho das empresas que estejam promovendo as priorida-

des de desenvolvimento global definidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), arrecadando € 163 milhões de investidores institucionais na França e na Itália.  

Os recursos dos títulos vinculados aos ODS apoiam as atividades de desenvolvimento do 

BIRD e os rendimentos dos investidores dos títulos são vinculados ao desempenho das 

ações de empresas incluídas no Índice Global Solactive dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Os títulos fazem parte da estratégia mais ampla do Banco Mundial para 

introduzir os ODS no mercado. Essa inovação demonstra o papel dos mercados de capital 

na conexão de poupanças com as prioridades de desenvolvimento, sendo uma forma 

que o BIRD continua a usar para atender a seus objetivos e à visão da agenda global de 

desenvolvimento sustentável.

Para obter informação mais detalhada sobre esses temas, favor consultar o site 
worldbank.org/topics.

Para obter mais informações sobre os Títulos Verdes do Banco Mundial e os Títulos 
dos ODS, favor consultar o site treasury.worldbank.org.

http://www.worldbank.org/en/topic
http://treasury.worldbank.org/
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O Grupo Banco Mundial está fortemente comprometido a cumprir suas duas metas 

principais: erradicar a pobreza extrema e impulsionar a prosperidade compartilhada 

de forma sustentável. Guiado pelo processo colaborativo entre a Diretoria Executiva e a 

Administração sob o lema da Perspectiva Futura, o Grupo Banco Mundial se comprome-

teu a tornar-se uma organização mais ágil, eficiente e eficaz, capaz de atender melhor a 

seus países membros. O processo ajudou a configurar uma visão comum entre os acio-

nistas sobre como todo o Grupo Banco Mundial pode atingir as duas metas principais 

e apoiar a agenda de desenvolvimento 2030. Neste contexto, o Banco Mundial empe-

nhou-se em melhorar suas operações de diversas formas durante o exercício financeiro 

de 2017, além de ter iniciado novas políticas para apoiar melhor seus clientes. 

Melhoria do modo como o Banco Mundial trabalha 

Neste ano, o Banco Mundial expandiu seus esforços para fazer suas operações funciona-

rem melhor, abordando não somente as estruturas e os sistemas, mas também os com-

portamentos para trabalhar de forma mais eficiente e prestar melhores serviços. 

•   Os esforços de simplificação operacional continuaram a concentrar-se nas priorida-

des no nível de políticas, incluindo o lançamento do novo Mecanismo de Aquisições.

Envidam-se também esforços para agilizar a reestruturação dos projetos, desenvolver

novas abordagens programáticas a fim de ajudar os clientes a atingirem os objetivos de

desenvolvimento estratégico e simplificarem os documentos dos projetos no intuito de 

aprimorar o conteúdo e dar maior enfoque nas lições aprendidas.

•   Foi criado o programa Banco Ágil para testar novas formas de trabalhar, com o objetivo

de aumentar a velocidade e a eficiência sem sacrificar a qualidade nem os resultados,

a fim de proporcionar maior valor aos clientes. Três equipes-piloto do programa Banco

Ágil, formadas por funcionários diversificados de todo o Banco Mundial, geraram e

testaram com sucesso mais de 20 inovações para melhorar o modo como as operações 

são desenvolvidas e implementadas. No próximo ano, o Banco Mundial implantará

várias dessas ideias em toda a instituição, enquanto um novo grupo de funcionários

participará do programa para continuar os testes e desenvolver novas ideias.

•   O Banco Mundial também está simplificando e modernizando seus processos e siste-

mas administrativos. Especificamente, há várias iniciativas em andamento para prestar

serviços de maior qualidade, mais oportunos e mais econômicos em relação à gestão

de pessoas e recursos financeiros, ao acesso à informação e outros serviços corporati-

vos. Esses serviços incluem o lançamento de um portal de gestão de recursos para pro-

porcionar fácil acesso à informação orçamentária atualizada para um melhor controle

gerencial; implementação de formas mais rápidas para que os funcionários acessem os

sistemas; e uso de aplicativos móveis para que os funcionários acessem e administrem

os serviços e a informação internos.

•   O Banco Mundial realizou uma iniciativa de “Renovação de Valores” que visa a unificar

os funcionários em torno de uma cultura de trabalho ambiciosa e dos princípios que

orientam o comportamento organizacional desejado. Os funcionários participaram de

uma discussão global para fornecerem insumos para uma declaração atualizada de

Valores Essenciais, que expressará as normas e os comportamentos necessários para os

funcionários de todos os níveis da instituição para um Banco Mundial melhor. A decla-

ração será uma ferramenta poderosa para a gerência comunicar sua visão e expectati-

vas de como os funcionários devem trabalhar em conjunto.

Criar um Banco Mundial melhor: 
fortalecimento das operações  
e políticas 
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O Mecanismo Ambiental e Social do Banco Mundial 

Em agosto de 2016, o Banco Mundial adotou um novo Mecanismo Ambiental e Social. 

Esse mecanismo – resultado da consulta mais ampla já feita pelo Banco Mundial – deverá 

entrar em vigor em 2018. Ele substituirá gradualmente as Políticas de Salvaguarda atu-

ais, uma vez que o mecanismo e as Políticas de Salvaguarda operarão em paralelo por 

cerca de sete anos. O mecanismo oferece uma cobertura mais ampla e sistemática dos 

riscos ambientais e sociais. Foi ampliado o escopo das questões sociais abordadas de 

forma explícita. Inclui referências a questões tais como segurança e saúde ocupacional, 

condições de emprego e trabalho, bem como saúde da comunidade. Da mesma forma, 

o Mecanismo Ambiental e Social promove transparência, capacitação e participação dos 

interessados. Inclui cláusulas de não discriminação contra pessoas ou grupos desfavore-

cidos ou vulneráveis. Ressalta também outras questões ambientais, incluindo a estimativa 

de emissões de gases de efeito estufa do projeto; gestão sustentável dos recursos naturais 

vivos; e gestão dos recursos hídricos. No momento, está em andamento um período de 

preparação e treinamento intensivo, com um conjunto de indicadores de prontidão para 

monitorar o progresso dessa preparação e o lançamento subsequente do mecanismo. 

Para obter informação mais detalhada sobre esses temas, favor consultar o site 
worldbank.org/esf.

Para obter informação mais detalhada sobre esses temas, favor consultar o site 
worldbank.org/procurement.

O Mecanismo de Aquisições do Banco Mundial 

As aquisições públicas – o processo pelo qual as autoridades públicas obtêm trabalho, 

bens ou serviços das empresas – é responsável pelo menos por 15% do PIB nas economias 

em desenvolvimento. A cada ano, os projetos de investimento do Banco Mundial geram 

até US$ 20 bilhões nos mercados globais de aquisições, com mais de 100 mil contratos 

adjudicados anualmente em 136 países. Com somas como essas, mesmo as melhorias 

marginais no desempenho podem gerar economias fiscais significativas que podem ser 

reinvestidas em outras áreas prioritárias. Ao reconhecer essa oportunidade e responsa-

bilidade, o Banco Mundial promulgou um novo Mecanismo de Aquisições para ajudar os 

países a fazer o melhor uso das suas despesas públicas e, ao mesmo tempo, melhorar 

o papel estratégico das aquisições na eficácia do desenvolvimento. Com informações 

oriundas de extensas consultas globais de interessados, esse mecanismo entrou em vigor 

em 1º de julho de 2016.

O mecanismo ultrapassa o estabelecimento de sistemas baseados em regras e orien-

tados à conformidade. Ele complementa a mudança do Banco Mundial para aborda-

gens operacionais mais adaptáveis, apoiando os países de baixa capacidade a criarem 

simultaneamente suas instituições de aquisições e fortalecerem suas próprias políticas.  

O mecanismo permite maior flexibilidade para que cada operação financiada pelo 

Banco Mundial identifique a abordagem de aquisições correta; amplie a gama de prá-

ticas e opções de aquisições; ofereça abordagens mais adaptadas e específicas ao con-

texto para Estados frágeis e afetados por conflitos; e proporcione mais apoio prático dos 

funcionários do Banco Mundial para ajudar os clientes a capacitarem e fortalecerem as 

instituições. Durante o primeiro ano de implementação, o Banco Mundial concentrou-se 

em mudar seu modelo operacional, atualizar as aptidões do pessoal, capacitar os clientes 

e promover uma mudança cultural mais ampla sobre o modo de abordar as aquisições.

http://www.worldbank.org/en/programs/environmental-and-social-policies-for-projects/brief/the-environmental-and-social-framework-esf
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
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O Banco Mundial produz pesquisas inovadoras e baseadas em evidências para ajudar os 

países clientes e seus parceiros a alcançar suas ambições de desenvolvimento. Esses esfor-

ços esclarecem as questões econômicas e sociais essenciais para projetos e programas de 

sucesso, orientam o diálogo sobre políticas entre os países clientes e influenciam o pen-

samento e as políticas globais de desenvolvimento de forma mais geral. O Banco Mundial 

obtém seus dados e trabalhos de pesquisa por meio dos Serviços de Consultoria e Análise, 

de relatórios e publicações importantes e de um amplo trabalho de conhecimento.

O trabalho do Banco Mundial abrange vários temas e regiões, permitindo que a insti-

tuição aproveite pesquisas multissetoriais e integradas que refletem as prioridades estra-

tégicas dos países, do próprio banco e da comunidade de desenvolvimento em geral. 

A série diversificada de áreas prioritárias para pesquisa incluem prestação de serviços, 

gestão de riscos, criação de empregos e competitividade, inclusão e prosperidade com-

partilhada e bens públicos globais, entre outras. Esses temas apoiam os compromissos 

predominantes do Banco Mundial para erradicar a pobreza extrema e promover a pros-

peridade, por meio da aceleração do crescimento inclusivo, do investimento nas pessoas 

e da criação de resiliência nas famílias e comunidades contra choques e ameaças à sua 

sobrevivência e ao bem-estar físico.

Uso dos Serviços de Consultoria e Análise:  
assessoria técnica sobre desafios específicos

Os Serviços de Consultoria e Análise (ASA) – ou seja, as atividades não financeiras do 

Banco Mundial – são uma parte fundamental de como ele contribui para o desenvolvi-

mento. Os países membros usam os serviços de consultoria técnica e análise para desen-

volver ou implementar melhores políticas, programas e reformas que ajudem a manter o 

desenvolvimento no longo prazo. O financiamento desses produtos e atividades vem dos 

fundos fiduciários de doadores, do próprio orçamento do Banco Mundial ou de clientes, 

que pagam por eles diretamente.

No exercício financeiro de 2017, o Banco Mundial prestou cerca de 1.423 serviços ASA 

em mais de 150 países. Os produtos vão desde relatórios sobre importantes questões 

econômicas e sociais a workshops sobre compartilhamento de conhecimentos, notas 

sobre políticas e planos de ação para implementação. A análise em geral constitui a base 

para as estratégias de assistência, programas governamentais de investimento e projetos 

apoiados por empréstimos e garantias do Banco Mundial. Na região do Oriente Médio e 

do Norte da África, por exemplo, o Banco Mundial realiza trabalhos analíticos para desen-

volver estratégias para que os países entendam melhor os desafios enfrentados pelos 

refugiados e pelas comunidades anfitriãs a fim de formular respostas.

Cerca de 10% da carteira ASA são formados por Serviços de Consultoria Reembolsáveis 

(RAS). Consistem em serviços de consultoria altamente personalizados e flexíveis, solici-

tados e pagos pelos clientes. O Banco Mundial tem aproximadamente 200 participações 

ativas de RAS em cerca de 50 países de suas seis regiões. No exercício financeiro de 

2017, o Banco Mundial prestou cerca de 140 desses serviços em cerca de 34 países. Além 

das atividades típicas de consultoria e análise, os Serviços de Consultoria Reembolsáveis 

também oferecem apoio à preparação e implementação de projetos financiados pelos 

clientes. Por meio desses serviços, o Banco Mundial atende a todos os seus Estados mem-

bros, inclusive países não mutuários. Os clientes qualificados incluem governos centrais e 

órgãos governamentais, municípios, empresas estatais, organizações da sociedade civil, 

organizações internacionais e entidades de ajuda.

Ampliar o conhecimento do  
desenvolvimento mundial:  
dados e pesquisas do Banco Mundial 
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Em diferentes regiões, os Serviços de Consultoria Reembolsáveis estão sendo usados 

para finalidades diferentes. Por exemplo, são usados para fortalecer os sistemas de gestão 

de finanças públicas no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos; para aumentar a qualidade 

dos cuidados de saúde na Polônia; para fortalecer a auditoria interna no Cazaquistão; e 

para apoiar as reformas da responsabilidade e da transparência no Paraguai. Um pro-

grama RAS no Kuwait também enfoca a melhoria da qualidade da educação usando uma 

abordagem sistêmica para uma reforma baseada nas melhores práticas internacionais e 

personalizadas de acordo com as necessidades do país.

Publicação das principais pesquisas sobre questões-chave  
de desenvolvimento 

O Banco Mundial produz publicações importantes voltadas para os principais temas de 

desenvolvimento. Essas publicações estão disponíveis para download on-line gratuito 

como parte da sua Política de Acesso Aberto. No exercício de 2017, o Banco Mundial 

publicou quatro importantes relatórios.

•   Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality (Pobreza e Prosperidade 

Compartilhada em 2016: Enfrentando a Desigualdade). A série sobre Pobreza e 

Prosperidade Compartilhada fornece ao público nacional e global as últimas e mais 

exatas estimativas de tendências em termos de pobreza e prosperidade compartilhada 

globais. Oferece também pesquisas detalhadas sobre políticas progressivas e inter-

venções que podem melhorar a vida das pessoas mais pobres do mundo. A edição 

inaugural mostrou que o mundo fez grandes progressos na luta contra a pobreza das 

últimas três décadas, reduzindo a pobreza extrema de 35% para 10,7% da população 

em 2013. Em 60 dos 83 países avaliados, a renda dos 40% mais pobres aumentou de 

2008 para 2013, apesar da crise financeira global. No entanto, em vista das tendências 

uniformes de crescimento, enfrentar a desigualdade será fundamental para erradicar a 

pobreza extrema até 2030 e promover a prosperidade compartilhada. 

•   Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2017: Governança e o Direito. O 

Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, publicado anualmente desde 1978, é um 

guia inestimável para o estado econômico, social, e ambiental do mundo atualmente.  

O foco do relatório de 2017, sobre governança e o direito, mostrou que é fundamental 

melhorar a governança para garantir um crescimento equitativo nos países em desen-

volvimento. Ao analisar exemplos específicos dos países, o relatório identificou três 

ingredientes decisivos para políticas eficazes: garantir um compromisso confiável, 

apoiar a coordenação e promover a cooperação entre os atores das políticas. 

•   Perspectivas Econômicas Globais. Este importante relatório semestral examina o 

desenvolvimento e as perspectivas econômicas globais com enfoque especial nos mer-

cados emergentes e nos países em desenvolvimento. Global Economic Prospects, June 

2017: (Perspectivas Econômicas Globais, junho de 2017) Uma Recuperação Frágil 

prevê que o crescimento econômico global chegue a 2,7% em 2017 em meio a uma 

recuperação dos setores de manufatura e comércio, aumentando a confiança do mer-

cado e estabilizando os preços dos produtos básicos. No entanto, alguns riscos, como a 

incerteza econômica e política, podem desviar a rota da recuperação. O relatório alerta 

que um crescimento persistentemente fraco da produtividade e do investimento pode-

ria solapar as perspectivas de crescimento de longo prazo nos mercados emergentes e 

nas economias em desenvolvimento e diminuir o ritmo da redução da pobreza.

•   Doing Business 2017: Equal Opportunity for All (Fazendo negócios em 2017: 

Oportunidades Iguais para Todos). O relatório Doing Business é uma publicação 

anual sobre o estado das regulamentações empresariais que afetam o setor privado 

Para obter informações mais detalhadas sobre esses temas, favor consultar o site 
worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services#3.

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services#3
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de uma economia. Baseia-se em diagnósticos detalhados do sistema regulatório de 

empresas, na eficácia da burocracia e na natureza da governança empresarial. Essas 

características podem ter implicações importantes no longo prazo para o cresci-

mento econômico, sendo responsáveis por grande parte da redução da pobreza nas 

últimas décadas. Desde o seu lançamento em 2003, o relatório documentou mais de 

2.600 reformas realizadas por governos em áreas avaliadas pelo relatório, uma indi-

cação do valor deste importante relatório.

Além de suas publicações e pesquisas, o Banco Mundial coleta e fornece dados 

sobre um grande número de indicadores dos países clientes e profissionais de 

desenvolvimento por meio dos famosos Indicadores de Desenvolvimento Mundial 

e do mais recente Atlas of Sustainable Development Goals (Atlas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável). O site de Dados Abertos, no qual os dados do Banco 

Mundial estão disponíveis gratuitamente em diversos idiomas, foi redesenhado este 

ano para ser mais rápido e mais acessível a celulares. 

Geração de ideias e preenchimento de lacunas  
de conhecimento: apoio do fundo fiduciário 

Os fundos fiduciários geralmente são usados para promover bens públicos globais 

e inovações-piloto que possam ser ampliadas posteriormente. Muitos dos trabalhos 

de conhecimentos do Banco Mundial são mantidos pelos fundos fiduciários; um bom 

exemplo disso é o Programa Conhecimento para a Mudança (KCP, na sigla em inglês). 

Esse programa é financiado por um fundo fiduciário de vários doadores criado para 

reunir recursos intelectuais e financeiros para gerar novos conhecimentos, testar 

novas ideias e preencher a lacuna de conhecimento em termos de desenvolvimento. 

Criado em 2002, o programa arrecadou mais de US$ 60 milhões e financiou mais de 

300 projetos de pesquisas e coleta de dados que apoiam o desenvolvimento de políti-

cas e programas eficazes nos países em desenvolvimento. Os países doadores incluem 

Austrália, Canadá, China, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Japão, República da 

Coreia, Noruega, Cingapura, Suécia, Suíça e o Reino Unido. 

O Programa Conhecimento para a Mudança apoia inovações em termos de coleta 

de dados, ajudando a substituir métodos tradicionais lentos e dispendiosos. Por exem-

plo, um projeto KCP apoiou o desenvolvimento de uma solução de pesquisa Entrevista 

Pessoal Assistida por Computador – um aplicativo de software gratuito para tablets que 

permite fazer coletas de dados mais rápidas, melhores e mais baratas. Desde então, o 

software foi usado em 85 países. Outro projeto KCP complementou as lacunas nos dados 

de recenseamento na República Democrática do Congo usando imagens por satélite e 

métodos de aprendizagem de máquina para estimar o número de domicílios e sele-

cionar amostras. A pesquisa agora está sendo aprimorada por meio de um subsídio do 

Programa de Pesquisas Estratégicas, que incorporará diretrizes metodológicas usando 

dados externos ao recenseamento. 

O programa também enfoca o desenvolvimento de ferramentas analíticas para per-

mitir que os formuladores de políticas e pesquisadores gerem suas próprias análises e 

produzam políticas baseadas em evidências. Por exemplo, a PovcalNet é uma ferramenta 

computacional interativa que permite que os usuários repliquem cálculos feitos pelos 

pesquisadores do Banco Mundial para estimar a extensão da pobreza absoluta no mundo 

em diferentes países e regiões. Ela também pode realizar uma série de simulações e 

calcular a taxa de crescimento econômico necessária para cumprir a meta de redução da 

pobreza. No exercício financeiro de 2017, a plataforma PovcalNet realizou 33,8 milhões 

de cálculos para usuários de todo o mundo. 

Para obter informação mais detalhada sobre esses temas, favor consultar o site 
worldbank.org/publications.

Para obter informação mais detalhada sobre esses temas, favor consultar o site  
data.worldbank.org.

http://www.worldbank.org/en/research
https://data.worldbank.org/


O Banco Mundial opera atualmente em mais de 140 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 e prestar-lhes 
serviços mais oportunos. Noventa e sete por cento dos Diretores e Gerentes Nacionais 
e 42% do pessoal trabalham hoje em representações em todas as seis regiões geográ-
ficas. A seção a seguir destaca os principais objetivos alcançados, projetos realizados, 
estratégias revisadas e publicações produzidas no exercício financeiro de 2017. 

Perspectivas regionais

TABELA 1 COMPROMISSOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
EM MILHÕES DE DÓLARES

REGIÃO

BIRD 
(US$ 

MILHÕES)

AID 
(US$ 

MILHÕES)

TOTAL 
BIRD/AID 

(US$ 
MILHÕES)

TOTAL DA 
PARCELA 
BIRD/AID 

(PERCENTAGEM)

África 1.163 10.679 11.842 28

Leste Asiático e Pacífico 4.404 2.703 7.107 17

Europa e Ásia Central 4.569 739 5.308 13

América Latina e Caribe 5.373 503 5.876 14

Oriente Médio e Norte da África 4.869 1.011 5.880 14

Sul da Ásia 2.233 3.828 6.061 14

Total 22.611 19.463 42.074 100

Observação: O total dos compromissos da AID não inclui um subsídio de US$ 50 milhões 
para o Mecanismo de Financiamento de Emergência Pandêmica.

TABELA 2 DESEMBOLSOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
EM MILHÕES DE DÓLARES

REGIÃO

BIRD 
(US$ 

MILHÕES)

AID 
(US$ 

MILHÕES)

TOTAL 
BIRD/AID 

(US$ 
MILHÕES)

TOTAL DA 
PARCELA 
BIRD/AID 

(PERCENTAGEM)

África 427 6.623 7.050 23

Leste Asiático e Pacífico 3.961 1.145 5.106 17

Europa e Ásia Central 2.799 310 3.109 10

América Latina e Caribe 3.885 229 4.114 13

Oriente Médio e Norte da África 5.335 391 5.726 19

Sul da Ásia 1.454 3.970 5.424 18

Total 17.861 12.668 30.529 100

Observação: O total dos compromissos da AID não inclui um subsídio de US$ 50 milhões 
para o Mecanismo de Financiamento de Emergência Pandêmica.

TABELA 3 COMPROMISSOS LÍQUIDOS DA CARTEIRA ATIVA
BILHÕES DE DÓLARES, EM 30 DE JUNHO DE 2017

REGIÃO BIRD AID TOTAL 

África 6,2 54,7 60,9

Leste Asiático e Pacífico 22,1 12,7 34,8

Europa e Ásia Central 21,9 3,3 25,2

América Latina e Caribe 26,2 2,2 28,4

Oriente Médio e Norte da África 14,1 1,1 15,2

Sul da Ásia 16,2 31,6 47,8

Total 106,7 105,7 212,4

Observação: A soma dos números pode não ser exata devido ao arredondamento.
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África

Embora a África tenha feito progressos na última década, tanto em termos de cresci-

mento econômico como de redução da pobreza, a região continua a enfrentar grandes 

desafios. O crescimento da África Subsaariana diminuiu bastante em 2016 para 1,3%; 

mas, segundo as projeções, deverá se recuperar moderadamente para 2,6% em 2017 e 

para 3,2% em 2018. No entanto, a recuperação continua frágil. Os riscos externos des-

favoráveis para a perspectiva econômica da região permanecem, incluindo um arrocho 

mais forte do que o esperado das condições financeiras globais, melhorias mais modes-

tas nos preços dos produtos básicos e um aumento no sentimento protecionista. Os 

riscos internos à recuperação atual são derivados de um ritmo inadequado das reformas, 

aumentando as ameaças à segurança, e da volatilidade política antes das eleições em 

alguns países.

Embora a parcela da população na região da África que vive com US$ 1,90 por dia ou 

menos tenha caído de quase 43% em 2012 para 41% em 2013, 389 milhões de pessoas 

continuam na pobreza extrema – mais do que em todas as outras regiões combinadas.

Assistência do Banco Mundial 

O Banco Mundial aprovou US$ 11,8 bilhões em empréstimos à região para 145 projetos 

no exercício financeiro de 2017, incluindo US$ 1,2 bilhão em empréstimos do BIRD e 

US$ 10,7 bilhões em compromissos da AID, dos quais US$ 2,3 bilhões foram provenien-

tes do Mecanismo de Ampliação da AID. O Banco Mundial também assinou sete acordos 

de Serviços de Consultoria Reembolsáveis com seis países da região em um total de 

US$ 12,3 milhões. Esses acordos proporcionam assessoria técnica em questões como 

governança, comércio e competitividade, financiamento e mercados. 

O Banco Mundial também fez contribuições importantes à coleta de dados na região. 

A iniciativa “Ouvindo a África” trabalha com escritórios e organizações não governamen-

tais nacionais de estatística para introduzir o uso de celulares para a coleta regular de 

informação sobre as condições de vida. A abordagem combina pesquisas presenciais 

com entrevistas de acompanhamento por telefones celulares para coletar dados que per-

mitam o monitoramento do bem-estar. Atualmente ela está em operação em seis países 

– Madagascar, Malaui, Mali, Senegal, Tanzânia e Togo – onde existe uma forte demanda

de dados, capacidade de implementação e cobertura de rede suficiente.

As principais áreas de enfoque incluem aumento da produtividade agrícola, criação 

de resiliência à mudança do clima, maior acesso à energia economicamente viável e 

confiável, promoção de educação de boa qualidade e apoio à estabilidade em lugares 

frágeis e afetados por conflitos.

Aumento da produtividade agrícola e promoção da agricultura inteligente em 
matéria de clima 

A liberação da produtividade agrícola na África tem o potencial de garantir a segu-

rança alimentar e propiciar empregos lucrativos para todo o continente. O Programa 

de Produtividade Agrícola da África Ocidental e o Programa de Produtividade Agrícola 

da África Oriental, apoiados pelo Banco Mundial, estão aumentando e melhorando a 

segurança alimentar de milhões de africanos, cuja maioria é constituída por mulheres. 

O programa da África Ocidental, por exemplo, alcançou mais de 4,5 milhões de benefi-

ciários diretos em 13 países durante um período de quatro anos, ajudando a aumentar 

a produção das safras de 30% para 150%. Os programas também proporcionam aos 

pequenos proprietários novas espécies de cultivos, ferramentas de processamento de 

alimentos e outras tecnologias agrícolas. Além disso, o Banco Mundial promove a agricul-

tura inteligente em matéria de clima para ajudar a criar resiliência ao clima. Por exemplo, 

o apoio do Fundo do Grupo Consultivo em Pesquisas Agrícolas Internacionais (CGIAR)
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administrado pelo Banco Mundial, um fundo fiduciário de vários doadores, financiou a 

pesquisa agrícola por meio da parceria global com o CGIAR. Em Uganda, essa pesquisa 

ajudou pequenos agricultores de café a conhecer melhor as técnicas agrícolas e a intro-

duzir variedades de pés de café resilientes ao clima, o que ajudou a melhorar a qualidade 

das safras e aumentar a renda.

Aumento do acesso à energia acessível e confiável 

Um dos maiores obstáculos à infraestrutura na África continua a ser o suprimento ina-

dequado de eletricidade. A promoção da geração e distribuição de energia sustentável 

é um objetivo primordial do trabalho do Banco Mundial. Em Moçambique, o Projeto de 

Desenvolvimento e Acesso à Energia, de US$ 80 milhões, conectou 42.500 novos consu-

midores à rede de eletricidade. Ele financiou a expansão das redes existentes em áreas de 

rápido crescimento, incluindo mais de 400 quilômetros de novas linhas de transmissão e 

distribuição. O projeto também ampliou o acesso nas áreas rurais por meio de soluções 

renováveis fora da rede, tais como painéis solares, fornecendo energia elétrica a mais de 

500 centros de saúde e 300 escolas pela primeira vez. Além disso, o Banco Mundial apoia 

estudos abrangentes sobre políticas e envolve os governos em discussões sistemáticas 

para identificar as principais barreiras às políticas e estratégias de mitigação. 

Investimento em educação para promover a capacitação profissional 

A cada ano na África e durante o próximo decênio, 11 milhões de africanos entrarão no 

mercado de trabalho. Os jovens africanos precisam estar equipados com as aptidões e o 

treinamento adequados para o que os empregadores estão buscando. O Banco Mundial 

lançou iniciativas para promover o ensino STEM (ciências, tecnologia, engenharia e mate-

mática) em toda a região. Os Centros de Excelência de Ensino Superior da África Oriental 

e Austral, financiados por um crédito de US$ 140 milhões da AID, estão criando sinergias 

no ensino superior com a otimização dos recursos limitados e o aprofundamento da coo-

peração entre os países, ao mesmo tempo em que equipam os jovens com aptidões e 

conhecimentos altamente relevantes. O projeto fortalecerá as aptidões em cinco setores 

de prioridades regionais: indústria, agricultura, saúde, educação e estatísticas aplicadas.

Promoção do empoderamento econômico das mulheres e dos jovens 

O empoderamento das mulheres nos negócios e dos jovens com empregos pode ajudar 

a melhorar as perspectivas econômicas do país. Na Etiópia, o Projeto de Desenvolvimento 

do Empreendedorismo das Mulheres permite o acesso das empresárias a serviços de 

financiamento e desenvolvimento de negócios. Mais de 14 mil mulheres empresárias 

registraram-se no programa e novos doadores e instituições financeiras locais estão 

usando os próprios fundos para ampliar o sistema de forma sustentável. Na República 

Centro-Africana, um programa inovador de trabalho por remuneração, o Projeto LONDO, 

está proporcionando empregos de curto prazo a 35 mil trabalhadores. Esses empregos 

temporários visam a reduzir a vulnerabilidade e contribuir para a estabilidade nesse país 

pós-conflito. 

Para obter informações adicionais sobre o trabalho do Banco Mundial na 
região, favor consultar o site worldbank.org/afr.

TABELA 4 ÁFRICA
COMPROMISSOS REGIONAIS E DESEMBOLSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS 2015-2017

COMPROMISSOS (US$ MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$ MILHÕES)

EF15 EF16 EF17 EF15 EF16 EF17

BIRD 1.209 669 1.163 816 874 427

AID 10.360 8.677 10.679 6.595 6.813 6.623

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2017: US$ 60,9 bilhões.

http://www.worldbank.org/en/region/afr
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DESTAQUE DO PROJETO

Criar resiliência aos choques climáticos e promover  
a segurança alimentar 

Em setembro de 2016, o Governo de Madagascar declarou uma emergência humanitária 

na região sul do país. A população da área passou por vários anos seguidos de safras 

deficientes. Devido ao ciclo climático do El Niño, a seca foi severa. Os índices de pluviosi-

dade foram cerca de 75% mais baixos do que a média dos últimos 20 anos, o que causou 

perdas das colheitas de até 95%. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas ficaram em 

condições de insegurança alimentar e, entre elas, 35 mil crianças com menos de cinco 

anos estavam sofrendo de desnutrição moderada a grave. Outras 12 mil crianças estavam 

sofrendo de desnutrição aguda.

Graças ao Projeto de Rede de Segurança Social lançado em fevereiro de 2016, o  

Banco Mundial conseguiu oferecer uma resposta eficaz a essa crise para a maioria da 

população ao ampliar as transferências monetárias e os serviços comunitários de nutrição. 

O projeto visa aumentar o acesso de domicílios extremamente pobres aos serviços de 

redes de segurança e formar as bases para um sistema de proteção social. Desde o início 

de 2017, mais de 350 mil pessoas em 68 mil domicílios que mal conseguiam sobreviver 

têm agora a ajuda desse programa de US$ 35 milhões que fornece transferências 

monetárias, subsídios para a recuperação dos meios de subsistência e serviços de 

nutrição nos distritos afetados. 

FIGURA 2 ÁFRICA
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR  •  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
PARCELA DO TOTAL DE US$ 11,8 BILHÕES

Abastecimento de Água, 
Saneamento e Gestão de Resíduos 14%

Transporte 18%

Proteção Social 7%

Tecnologias da Informação 
e Comunicação 2%

11%

Indústria, Comércio e Serviços8%

1%

14%

8%

Setor Financeiro

5% Saúde

Energia e
Setor Extrativista

Educação

Agricultura, Pesca
e Silvicultura

 
Administração Pública 12%



 AS REGIÕES 39 

Para obter a lista dos países da região e dados regionais interativos adicionais,  
favor consultar o site data.worldbank.org/country.

TABELA 5 ÁFRICA

RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS 
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 670 877 1.033

Crescimento demográfico (% anual) 2,7 2,8 2,7

RNB per capita, (método Atlas, US$ atual) 503 1.283 1.504

Crescimento do PIB per capita (% anual) 0,9 2,6 -1,5

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 391b 399 389

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 51 57 60

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 49 55 58

Taxa de alfabetização de jovens,  
mulheres (% idades 15-24) 62 66 66

Taxa de alfabetização de jovens,  
sexo masculino (% idades 15-24) 75 77 77

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 566 747 784

MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

ODS 1.1 Pobreza extrema (% população 
abaixo de US$ 1,90 por dia, PPP de 2011) 55,6b 45,7 41,0

ODS 2.2 Predominância do atraso  
de crescimento, altura para a idade  
(% de crianças menores de cinco anos)

43 38 35

ODS 3.1 Coeficiente de mortalidade 
materna (estimativa modelada,  
por 100 mil nascidos vivos)

846 625 547

ODS 3.2 Taxa de mortalidade abaixo  
de 5 anos (por 1.000 nascidos vivos) 154 101 83

ODS 4.1 Taxa de conclusão do ensino  
fundamental (% de faixa etária relevante) 54 68 69

ODS 5 Coeficiente da taxa de  
participação de mulheres com relação  
a homens na força de trabalho  
(modelada segundo estimativa da OIT, %)

81 84 84

ODS 5.5 Proporção de assentos  
ocupados por mulheres nos parlamentos 
nacionais (% do total)

12 19 24

ODS 6.1 Acesso à água potável segura  
(% da população com acesso) 55 63 68

ODS 6.2 Acesso a instalações de  
saneamento básico (% da população 
com acesso)

25 28 30

ODS 7.1 Acesso à eletricidade  
(% da população) 27 32 37

ODS 7.2 Consumo renovável de energia  
(% do consumo total final de energia) 73 72 70

ODS 17.8 Indivíduos usuários da Internet  
(% da população) 0,5 9,8 22,4

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPP = paridade do poder aquisitivo.
a.  Dados mais atualizados disponíveis de 2013 a 2016; favor consultar o site http://data.worldbank.org para  

atualização de dados.
b.  Dados de 2002.

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/country


40 RELATÓRIO ANUAL DE 2017 DO BANCO MUNDIAL

Leste Asiático e Pacífico 

Impulsionados por uma forte demanda interna e uma recuperação gradual na economia 

global, os países em desenvolvimento do Leste Asiático e Pacífico cresceram 6,3% em 

2016. O crescimento deverá permanecer resiliente a 6,2% em 2017 e a 6,1% em 2018. 

Prevê-se que o crescimento na China caia para 6,5% neste ano e 6,3% em 2018, refle-

tindo sua transição gradual para um crescimento menor e mais sustentável.

Desde 1990, cerca de 1 bilhão de pessoas na região foram tiradas da pobreza extrema. 

Ainda assim, a parcela da população da região que vive com menos de US$ 1,90 por dia 

é estimada em 3,5%, enquanto que a parcela que vive com menos de US$ 3,20 por dia é 

de 17,1%. No entanto, em países como a República Democrática do Laos e Mianmar, um 

percentual significativo da população ainda vive na extrema pobreza. E países como a 

Mongólia e Papua Nova Guiné, que foram afetados por declínios nos preços dos produtos 

básicos, podem ter seus ganhos anteriores revertidos. 

Assistência do Banco Mundial 

O Banco Mundial aprovou US$ 7,1 bilhões para 65 projetos na região neste exercício 

financeiro, incluindo US$ 4,4 bilhões em empréstimos do BIRD e US$ 2,7 bilhões em 

compromissos da AID. O Banco Mundial também assinou sete acordos de Serviços de 

Consultoria Reembolsáveis com três países da região em um total de US$ 1,4 milhão.  

A estratégia do Banco Mundial na região enfoca quatro áreas: crescimento impulsionado 

pelo setor privado, inclusão, mudança do clima e governança. Os temas transversais de 

gênero e fragilidade são também centrais ao trabalho do Banco Mundial na região.

Eliminação do déficit da infraestrutura 

Apesar da resiliência econômica, existem sinais de que o crescimento da produtividade 

está mais lento em toda a região. Em contribuição a essa desaceleração existe um hiato 

crescente de infraestrutura. Com exceção da China, as necessidades regionais de inves-

timento estimadas são de US$ 87 bilhões ao ano, enquanto os gastos reais são somente 

de US$ 35 bilhões. Em termos humanos, isso significa que quase meio bilhão de pessoas 

ainda não têm acesso a saneamento, 111 milhões não têm eletricidade e 122 milhões 

carecem de acesso à água. 

Os investimentos do Banco Mundial estão melhorando o acesso a esses serviços 

básicos. Por exemplo, o Programa Nacional de Empoderamento Comunitário em Áreas 

Urbanas (PNPM) da Indonésia ajudou mais de 30 milhões de pessoas a construírem ou 

recuperarem estradas e instalações de abastecimento de água, além de prestar servi-

ços de microcrédito e treinamento em gestão financeira usando uma abordagem de 

desenvolvimento impulsionada pela comunidade. Em Papua Nova Guiné, o Projeto de 

Comunicações para Áreas Rurais prestou serviços de telecomunicações para meio milhão 

de pessoas em áreas rurais do país, onde é difícil e dispendioso prestar serviços básicos 

e infraestrutura essencial. 

Enfrentar a mudança do clima

A região do Leste Asiático e Pacífico fica no centro do desafio global do clima. A região é 

responsável por cerca de um terço das emissões globais, e muitos países sofrem o ônus 

dos impactos do clima sob a forma de inundações frequentes, tempestades e elevação do 

nível do mar. Nos últimos três exercícios financeiros, cerca de 27% da carteira regional do 

Banco Mundial incluíram projetos ou programas para abordar a mudança do clima. A China 

tem um dos maiores programas de investimento em mudança do clima do Banco Mundial, 
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com mais de 70% da carteira incluindo objetivos ambientais. Por exemplo, o Programa 

de Financiamento da Eficiência Energética da China, que incluiu empréstimos para efici-

ência energética nos bancos chineses, alavancou US$ 350 milhões em financiamentos do 

Banco Mundial para US$ 2,6 bilhões de empréstimos em energia eficiente e renovável. O 

projeto não somente reduziu as emissões de carbono em 10 milhões de toneladas por 

ano – equivalente a eliminar 3 gigawatts de energia alimentada a carvão – como também 

alavancou o financiamento verde nas instituições financeiras chinesas. 

Investimento no capital humano 

Para manter-se competitiva e inclusiva, a região precisa fortalecer as aptidões básicas e a 

educação da primeira infância, que em muitos países são prejudicadas por problemas de 

atraso de crescimento das crianças com menos de cinco anos. No Timor-Leste, onde a taxa 

de deficiências é uma das mais altas da região, o Projeto de Melhoria da Nutrição Dirigido 

pela Comunidade está ajudando mais de 1.000 famílias a seguir uma dieta mais nutritiva, 

ensinando como produzir colheitas mais nutritivas e fornecendo sementes e mudas para 

serem cultivadas. No Vietnã, o Projeto de Promoção da Prontidão Escolar aumentou a par-

cela de crianças de cinco anos que têm acesso à pré-escola em tempo integral de 66% em 

2011 para 84% em 2016 e garantiu que mais de 90% dos professores e administradores 

do ensino infantil realizassem programas de treinamento profissional. 

Manter o foco em parcerias para um desenvolvimento melhor 

O Banco Mundial continua a fazer parcerias com a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, 

Banco de Desenvolvimento Asiático, Associação das Nações do Sudeste Asiático, 

Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália, Agência de Cooperação 

Internacional do Japão, Fórum das Ilhas do Pacífico e muitos outros parceiros para maxi-

mizar o impacto do desenvolvimento. O Grupo Banco Mundial também está trabalhando 

em estreita colaboração com novos bancos de desenvolvimento, tais como o Banco 

Asiático de Investimento na Infraestrutura (AIIB). Em julho de 2016 a Diretoria Executiva 

do Banco Mundial aprovou o primeiro projeto de cofinanciamento com o AIIB, deno-

minado Programa Nacional de Melhoria das Favelas, para melhorar a infraestrutura das 

favelas da Indonésia e beneficiar mais de 9,7 milhões de pobres das áreas urbanas de 

todo o país. 

O Banco Mundial também está trabalhando com os clientes para promover parcerias 

de conhecimento, tais como a série de relatórios Pacífico Possível, para discutir com 

os governos das Ilhas do Pacífico, parceiros de desenvolvimento e sociedade civil as 

maiores oportunidades e desafios dos países das Ilhas do Pacífico para os próximos 

25 anos. Na China, o Grupo Banco Mundial trabalhou em estreita colaboração com três 

órgãos governamentais e a Organização Mundial da Saúde para concluir o relatório con-

junto Aprofundamento da Reforma da Saúde na China: Prestação de Serviços de Alta 

Qualidade e Baseados em Valor.

Para obter informações adicionais sobre o trabalho do Banco Mundial na 
região, favor consultar o site worldbank.org/eap.

TABELA 6 LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO
COMPROMISSOS REGIONAIS E DESEMBOLSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS 2015-2017

COMPROMISSOS (US$ MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$ MILHÕES)

EF15 EF16 EF17 EF15 EF16 EF17

BIRD 4.539 5.176 4.404 3.596 5.205 3.961

AID 1.803 2.324 2.703 1.499 1.204 1.145

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2017: US$ 34,8 bilhões.

http://www.worldbank.org/en/region/eap
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FIGURA 3 LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR  •  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

PARCELA DO TOTAL DE US$ 7,1 BILHÕES
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DESTAQUE DO PROJETO

Serviços de abastecimento de água e saneamento para  
a comunidade pela comunidade

O fornecimento de acesso universal à água e instalações sanitárias nas comunidades até 
2019 é parte essencial da estratégia de desenvolvimento da Indonésia. Desde 2006, o 
Governo vem trabalhando, com êxito, para cumprir essa meta e promover boas práticas 
de higiene por meio do Programa PAMSIMAS, orientado pela comunidade. O programa 
atingiu mais de 10 milhões de pessoas em mais de 11.500 aldeias de 219 distritos em 
32 províncias. Até 2020, o programa expandido abrangerá um total de 27 mil aldeias 
(cerca de 35% de todas as aldeias) em 365 distritos e 33 províncias.

Com a ajuda do programa, até o momento, 56% das comunidades-alvo conseguiram 
eliminar a defecação a céu aberto, cerca de 72% adotaram programas de lavagem das 
mãos e mais de 84% das escolas identificadas melhoraram as instalações sanitárias e 
os programas de higiene. O programa ajuda a combater doenças, como tifo, ligadas ao 
abastecimento de água e saneamento inadequados, bem como a uma higiene imprópria. 
Ajuda também a abordar o problema de crescimento – que afeta mais de um terço das 
crianças do país com menos de cinco anos. O atraso de crescimento afeta de forma 
adversa o desenvolvimento cognitivo e motor, prejudica o desempenho escolar e reduz 
a produtividade na idade adulta. 

Com essa abordagem orientada pela comunidade, o Programa PAMSIMAS vincula 
as comunidades a instituições locais e nacionais e ao financiamento. Permite que elas 
desenvolvam as próprias soluções personalizadas de abastecimento de água e saneamento 
e fortaleçam sua responsabilidade em sistemas que atendam melhor às suas necessidades. 
O programa recebe apoio do Banco Mundial e do Departamento de Relações Exteriores 
e Comércio da Austrália.
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Para obter a lista dos países da região e dados regionais interativos adicionais,  
favor consultar o site data.worldbank.org/country.

TABELA 7 LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO

RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS 
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 1.813 1.965 2.051

Crescimento demográfico (% anual) 1,0 0,7 0,7

RNB per capita, (método Atlas, US$ atual) 915 3.780 6.680

Crescimento do PIB per capita (% anual) 6,4 9,0 5,6

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 535b 218 71

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 72 75 76

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 68 71 72

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

Taxa de alfabetização de jovens,  
sexo masculino (% idades 15-24) 98 99 99

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 4.197 10.054 11.641

MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

ODS 1.1 Pobreza extrema (% população 
abaixo de US$ 1,90 por dia, PPP de 2011) 29,0b 11,1 3,5

ODS 2.2 Predominância do atraso  
de crescimento, altura para a idade  
(% de crianças menores de cinco anos)

27 18 15

ODS 3.1 Coeficiente de mortalidade 
materna (estimativa modelada,  
por 100 mil nascidos vivos)

120 79 63

ODS 3.2 Taxa de mortalidade abaixo  
de 5 anos (por 1.000 nascidos vivos) 42 23 18

ODS 4.1 Taxa de conclusão do ensino 
fundamental (% de faixa etária relevante) 90 104 98

ODS 5 Coeficiente da taxa de  
participação de mulheres com relação  
a homens na força de trabalho  
(modelada segundo estimativa da OIT, %)

82 80 79

ODS 5.5 Proporção de assentos  
ocupados por mulheres nos  
parlamentos nacionais (% do total)

17 18 20

ODS 6.1 Acesso à água potável segura  
(% da população com acesso) 80 90 94

ODS 6.2 Acesso a instalações de  
saneamento básico (% da população 
com acesso)

59 70 75

ODS 7.1 Acesso à eletricidade  
(% da população) 89 95 96

ODS 7.2 Consumo renovável de energia  
(% do consumo total final de energia) 32 20 20

ODS 17.8 Indivíduos usuários da Internet 
(% da população) 2 29 45

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPP = paridade do poder aquisitivo.
a.  Dados mais atualizados disponíveis de 2013 a 2016; favor consultar o site http://data.worldbank.org para  

atualização de dados.
b.  Dados de 2002.

http://data.worldbank.org
https://data.worldbank.org/country
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Europa e  
Ásia Central 

Após um período de turbulência, o crescimento econômico na região da Europa e Ásia 

Central deverá elevar-se a 2,5% em 2017 em comparação com 1,5% em 2016. Essa 

tendência deve continuar a 2,7% em 2018. Na parte oriental da região, a estabilização 

dos preços do petróleo em torno de US$ 50 por barril trouxe uma certa tranquilidade 

aos governos que começaram a ajustar as políticas para o nível mais baixo dos preços de 

petróleo. Na União Europeia, uma recuperação sustentável, embora modesta, começou a 

reduzir o desemprego e empurrou a inflação para um território positivo.

Surgiram desafios importantes para a região decorrente das mudanças estruturais na 

economia global. Novos padrões de especialização estão surgindo, e novas tecnologias 

estão mudando os métodos de produção e transformando as relações de mercado de 

trabalho tradicional. Como a maioria das economias na região mudam por necessidade 

de tornar sua produção mais competitiva internacionalmente, elas terão que navegar 

essas novas realidades.

Desde 2013, cerca de 6,8% da população da região – mais de 32,8 milhões de 

pessoas – vivem na pobreza, incluindo quase 10,3 milhões que vivem com menos de  

US$ 1,90 por dia, em paridade do poder aquisitivo de 2011.

Assistência do Banco Mundial 

O Banco Mundial aprovou US$ 5,3 bilhões em empréstimos para a região para 40 pro-

jetos no exercício financeiro de 2017, incluindo US$ 4,6 bilhões em empréstimos do 

BIRD e US$ 739 milhões em compromissos da AID. O Banco Mundial assinou 33 acor-

dos de Serviços de Consultoria Reembolsáveis com 10 países da região em um total de 

US$ 27,5 milhões. Esses acordos proporcionam assessoria técnica em questões como 

reforma de sistemas educacionais; governança do setor público e geração de capacidade 

institucional; e planejamento e gestão de investimentos na infraestrutura.

A estratégia regional do Banco Mundial da Europa e Ásia Central busca eliminar a 

pobreza e impulsiona a prosperidade compartilhada apoiando os clientes em três áreas 

globais de enfoque: promoção do crescimento sustentável e inclusivo, desenvolvimento 

do capital humano e apoio à resiliência.

Apoio aos elementos do crescimento sustentável e inclusivo 

O Banco Mundial apoia os países clientes na melhoria da eficiência do governo, criando 

mercados com um setor privado vibrante, desenvolvendo o setor de energia e facilitando 

a ligação regional para o crescimento. No exercício financeiro de 2017, o Banco Mundial 

prestou apoio financeiro para os setores agrícolas em Kosovo, República do Quirguistão, 

Moldova e Montenegro, bem como para projetos de melhoria de estradas na Bósnia e 

Herzegovina e Croácia.

O Banco Mundial também apoiou investimentos em vários outros setores. Entre 

eles, governança e competitividade na República do Quirguistão; serviços municipais 

e públicos na antiga República Iugoslava da Macedônia e Sérvia; serviços jurídicos na 

Romênia; turismo, economia local e concorrência na Albânia; reformas fiscais na Bósnia e 

Herzegovina; e setores de energia na Turquia, Ucrânia e Uzbequistão.

Além disso, o Banco Mundial fez contribuições importantes para o conhecimento 

sobre a região, incluindo seus relatórios econômicos, que forneceram uma análise 

macroeconômica e recomendações políticas. Por exemplo, Risks and Returns: Managing 

Financial Trade-Offs for Inclusive Growth in Europe and Central Asia (Riscos e Retornos: 

gerenciamento de compensações financeiras para o crescimento inclusivo na Europa e 

Ásia Central) argumenta que o alcance do equilíbrio correto em todas as dimensões do 

desenvolvimento financeiro – estabilidade, eficiência, inclusão e profundidade geral –  

é crucial para a consecução e a manutenção do crescimento inclusivo.
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Apoio à população com a reforma dos principais sistemas 

O Banco Mundial trabalha com países clientes na elaboração e implementação de refor-

mas para melhorar a eficiência e a sustentabilidade fiscal de seus sistemas de apo-

sentadoria, proteção social, educação e sistemas de cuidados de saúde. No exercício 

financeiro de 2017, o Banco Mundial prestou apoio financeiro aos setores da educação na 

Bulgária, Cazaquistão e Uzbesquistão; para a geração de empregos e trabalhos na Bósnia 

e Herzegovina; e para serviços de saúde na Bielorrússia.

Dois relatórios examinam as oportunidades e desafios criados pelas tendências moder-

nas na sociedade. Reaping Digital Dividends: Leveraging the Internet for Development 

in Europe and Central Asia (Colhendo dividendos digitais: aproveitando os recursos da 

Internet para o desenvolvimento na Europa e Ásia Central) examina as novas oportuni-

dades criadas pela Internet para pessoas e empresas e como assegurar que os cidadãos 

se beneficiem igualmente em toda a sociedade. The Europe and Central Asia Economic 

Update, November 2016, Polarization and Populism (A atualização econômica da Europa 

e Ásia Central, novembro de 2016, Polarização e Populismo) descreve os desafios estrutu-

rais para o crescimento e prosperidade que enfrenta a região e examina desenvolvimentos 

em toda a região que levaram a uma maior ansiedade social e política.

Priorização da ação climática e desenvolvimento de resiliência 

Entre as prioridades estratégicas para a região figuram também o enfoque na ação climá-

tica e o desenvolvimento de resiliência a desastres naturais; o enfrentamento do desafio 

das pessoas deslocadas; e a capacitação de sociedades justas, eficientes e sustentáveis.

A 37a edição do Russia Economic Report: From Recession to Recovery (Relatório 

Econômico da Rússia: da recessão à recuperação) concluiu que a economia russa mos-

trou sinais encorajadores de superação da recessão iniciada em 2014. Em abril de 2017, 

a edição do Western Balkans Regular Economic Report: Faster Growth, More Jobs 

(Relatório econômico regular dos Bálcãs Ocidentais: crescimento mais rápido, mais 

empregos) descreveu como as economias dos Bálcãs Ocidentais continuam a cres-

cer, mostrando melhorias na geração de empregos e redução da pobreza. O último 

EU Regular Economic Report: Growth, Jobs, and Integration: Services to the Rescue  

(Relatório econômico regular da UE: crescimento, empregos e integração: serviços para 

resgate) projetou que o crescimento da UE continuaria baixo e, com o envelhecimento 

das populações e investimentos lentos, tornar-se-ia cada vez mais dependente do 

aumento de produtividade.

Para obter informações adicionais sobre o trabalho do Banco Mundial na 
região, favor consultar o site worldbank.org/eca.

TABELA 8 EUROPA E ÁSIA CENTRAL
COMPROMISSOS REGIONAIS E DESEMBOLSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS 2015-2017

COMPROMISSOS (US$ MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$ MILHÕES)

EF15 EF16 EF17 EF15 EF16 EF17

BIRD 6.679 7.039 4.569 5.829 5.167 2.799

AID 527 233 739 314 365 310

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2017: US$ 25,2 bilhões.

http://www.worldbank.org/en/region/eca
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FIGURA 4 EUROPA E ÁSIA CENTRAL
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR  •  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

PARCELA DO TOTAL DE US$ 5,3 BILHÕES
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DESTAQUE DO PROJETO

Soluções de transporte inovadoras na Bielorrúsia 

A Bielorrússia é um importante corredor de trânsito para a região. Para manter as redes 
de estradas seguras e eficientes e melhorar a forma como são operadas, a Bielorrússia 
trabalhou com o Banco Mundial no uso de uma tecnologia de ponta para manter e 
gerenciar melhor seu sistema rodoviário. No Projeto de Melhoria dos Corredores de 
Trânsito, o Centro Técnico e de Engenharia Rodoviária da Bielorrússia fez parceria com 
o Banco Mundial para desenvolver um aplicativo para smartphone chamado “Roadlab”, 
que conecta os motoristas às autoridades de manutenção rodoviária e permite a coleta 
automática de dados sobre a qualidade da pavimentação. 

Em um projeto distinto, o Projeto de Atualização e Modernização das Estradas, o 
Banco Mundial ajudou a desenvolver um sistema para reduzir a circulação de caminhões 
com excesso de carga nas rodovias bielorrussas. Para gerenciar melhor o grande número 
de caminhões locais e estrangeiros em sua rede de estradas, o Governo implementou 
um sistema de pedágio eletrônico e pesagem em movimento (WIM) para aumentar seus 
sistemas atuais. 

O novo sistema inclui 12 unidades WIM; quatro centros de inspeção fixos de veículos 
pesados; e oito estações móveis estrategicamente distribuídas por toda a rede. As unidades 
de controle WIM processam dados brutos localmente e enviam informação sobre veículos 
pesados para a unidade do sistema de controle ou para as estações móveis e Patrulhas 
de Inspeção de Transporte. Isso permite que as cargas por eixo sejam continuamente 
monitoradas, facilitando a parada de caminhões com excesso de carga e permitindo ao 
mesmo tempo que caminhões abaixo do limite de peso evitem a inspeção. Os dados 
também estão sendo usados pelo Governo para analisar a densidade e os padrões do 
tráfego por hora e local, o que possibilitará o planejamento de melhorias futuras.
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Para obter a lista dos países da região e dados regionais interativos adicionais,  
favor consultar o site data.worldbank.org/country.

TABELA 9 EUROPA E ÁSIA CENTRAL

RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS 
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 397 403 417

Crescimento demográfico (% anual) 0,0 0,5 0,6

RNB per capita, (método Atlas, US$ atual) 1.788 7.492 7.676

Crescimento do PIB per capita (% anual) 7,9 4,6 0,8

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 29b 14 10

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 73 75 77

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 63 66 68

Taxa de alfabetização de jovens,  
mulheres (% idades 15-24) 98 100 100

Taxa de alfabetização de jovens,  
sexo masculino (% idades 15-24) 99 100 100

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 2.712 3.036 3.164

MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

ODS 1.1 Pobreza extrema (% população 
abaixo de US$ 1,90 por dia, PPP de 2011) 6,3b 2,9 2,2

ODS 2.2 Predominância do atraso  
de crescimento, altura para a idade  
(% de crianças menores de cinco anos)

19 12 10

ODS 3.1 Coeficiente de mortalidade 
materna (estimativa modelada,  
por 100 mil nascidos vivos)

56 29 25

ODS 3.2 Taxa de mortalidade abaixo  
de 5 anos (por 1.000 nascidos vivos) 37 22 17

ODS 4.1 Taxa de conclusão do ensino  
fundamental (% de faixa etária relevante) 94 98 101

ODS 5 Coeficiente da taxa de  
participação de mulheres com relação  
a homens na força de trabalho  
(modelada segundo estimativa da OIT, %)

73 73 72

ODS 5.5 Proporção de assentos  
ocupados por mulheres nos  
parlamentos nacionais (% do total)

8 15 18

ODS 6.1 Acesso à água potável segura  
(% da população com acesso) 93 95 97

ODS 6.2 Acesso a instalações de  
saneamento básico (% da população 
com acesso)

83 85 86

ODS 7.1 Acesso à eletricidade  
(% da população) 98 100 100

ODS 7.2 Consumo renovável de energia  
(% do consumo total final de energia) 6 6 6

ODS 17.8 Indivíduos usuários da Internet 
(% da população) 2 36 59

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPP = paridade do poder aquisitivo.
a.  Dados mais atualizados disponíveis de 2013 a 2016; favor consultar o site http://data.worldbank.org para  

atualização de dados.
b.  Dados de 2002.

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/country


48 RELATÓRIO ANUAL DE 2017 DO BANCO MUNDIAL

América Latina 
e Caribe 

Após uma recessão de seis anos que incluiu dois anos consecutivos de recessão, as eco-

nomias da América Latina e do Caribe estão crescendo novamente. Após uma contração 

de 1,4% em 2016, o crescimento médio deverá ser de 0,8% em 2017 e 2,1% em 2018. 

Contudo, a longa recessão prejudicou as contas fiscais na região, limitando as escolhas 

de políticas macroeconômicas e públicas de muitos países.

É um desafio solidificar os ganhos sociais obtidos com trabalho árduo no início do 

século XXI. Para os 17 países da região que dispõem de microdados, a parcela da popula-

ção que vive com US$ 3,20 por dia ou menos, o limiar da pobreza extrema na região, caiu 

de 24,7% em 2003 para 11,6% em 2013. No total, 63,3 milhões de pessoas saíram da 

pobreza. Apesar desses ganhos, a redução da pobreza permaneceu inalterada durante os 

dois últimos anos, dois quintos da população permanecem vulneráveis a cair na pobreza 

e o ritmo de crescimento da classe média diminuiu.

É fundamental reforçar a recuperação econômica, além de fortalecer os serviços de 

infraestrutura em conjunto com o setor privado, investindo no capital humano e prote-

gendo a população pobre. 

Assistência do Banco Mundial 

O Banco Mundial aprovou US$ 5,9 bilhões em empréstimos para a região destinados a  

56 projetos no exercício financeiro de 2017, incluindo US$ 5,4 bilhões em empréstimos 

do BIRD e US$ 503 milhões em compromissos da AID. O Banco Mundial também assinou 

13 acordos de Serviços de Consultoria Reembolsáveis com 8 países da região, perfa-

zendo um total de US$ 5,2 milhões. 

Promoção do crescimento, produtividade e empreendedorismo 

No exercício financeiro de 2017, o Banco Mundial trabalhou com países para aumentar o 

crescimento e a produtividade e melhorar o clima de negócios. Na Colômbia, por exem-

plo, o primeiro Empréstimo para Política de Sustentabilidade Fiscal e Desenvolvimento 

da Competitividade, no valor de US$ 600 milhões, está ajudando a melhorar a facilitação 

do comércio, investimento, concorrência, regulamentação dos negócios e inovação, à 

medida que o país implementa o processo de paz em andamento. 

Fortalecimento dos serviços de infraestrutura e sustentabilidade 

Para desenvolver uma infraestrutura melhor e mais sustentável, será necessário mobilizar 

o investimento dos setores público e privado. O Banco Mundial teve um papel catalisador

nesse esforço, prestando assistência técnica e financiamento para desenvolver uma infra-

estrutura de alta qualidade com uma pegada menor de carbono.

O Banco Mundial trabalhou com a Argentina durante o Projeto para a Transformação 

Urbana da Área Metropolitana de Buenos Aires, no valor de US$ 200 milhões, cuja fina-

lidade é melhorar a habitação nas favelas urbanas. Forneceu também uma garantia de 

US$ 480 milhões para o país gerenciar um risco de investimento privado em energia 

renovável. No Brasil, o Banco Mundial forneceu um subsídio para integrar práticas de con-

servação de biodiversidade às estruturas normativas estaduais a fim de proteger o bioma 

vital dos Pampas. No México, o projeto do Banco Mundial Florestas e Mudança Climática 

ajudou a colocar 1,8 milhão de hectares sob gestão comunitária e sustentável e forneceu 

meios de subsistência para muitos residentes rurais, especialmente mulheres. No Caribe, 

o Banco Mundial está auxiliando os países a modernizar as redes de abastecimento e

ajudando empresas a aproveitarem fontes de energia renováveis.
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Investimento no capital humano e proteção para a população pobre 

Uma das prioridades do Banco Mundial na região é garantir oportunidades para todos 

mediante o apoio aos países na criação de capital humano. Em El Salvador, o Projeto 

de Melhoria da Qualidade da Educação ajudou a expandir a escolaridade em tempo 

integral ao oferecer instalações e materiais didáticos novos, beneficiando 16 mil alunos.  

Na República Dominicana, mais de 250 mil pessoas foram incluídas em um programa de 

assistência social após o desenvolvimento de sistemas aperfeiçoados dirigidos aos pobres.

Além disso, o Banco Mundial apoiou programas de desenvolvimento e nutrição da 

primeira infância em países como a Guatemala e Bolívia para beneficiar gestantes, crian-

ças pequenas e suas famílias. Na Bolívia, mais de 70 centros de desenvolvimento da 

primeira infância receberam apoio na implementação de planos de ação de melhorias e 

no cumprimento de padrões de qualidade.  

Emprego de serviços de consultoria, assistência técnica e poder de integração 

Para ilustrar de que modo o papel do Banco Mundial na América Latina e no Caribe evo-

luiu nas últimas décadas, os países da região agora recorrem cada vez mais à instituição 

em busca de empréstimo direto, inclusive Serviços de Consultoria Reembolsáveis (RAS) 

e assistência técnica. No México, um acordo do RAS está ajudando a fortalecer as zonas 

econômicas especiais em áreas pobres no sul atraindo investimento e conectando-os 

com mercados nacionais e globais. O Banco Mundial também está ajudando o Paraguai 

nas reformas da transparência para aumentar a responsabilização no Banco Central. 

O Banco Mundial continuou a ser uma fonte vital de ideias, melhores práticas e 

poder de mobilização para a região. Uma série de conferências e relatórios pioneiros 

serviram como plataformas poderosas de integração e incluiu estudos oportunos tais 

como Better Neighbors: Toward a Renewal of Economic Integration in Latin America; 

(Vizinhos melhores: rumo a uma renovação da integração econômica na América Latina) 

Rethinking Infrastructure in Latin America and the Caribbean: Spending Better to 

Achieve More (Repensando a infraestrutura na América Latina e no Caribe: gastando 

melhor para obter mais); Stop the Violence in Latin America: A Look at Prevention from 

Cradle to Adulthood (Eliminar a violência na América Latina: perspectiva da prevenção 

do berço à idade adulta); e um relatório sobre o papel do oceano no desenvolvimento 

econômico sustentável no Caribe chamado Toward a Blue Economy (Em direção a uma 

economia azul).

Para obter informações adicionais sobre o trabalho do Banco Mundial na 
região favor consultar o site worldbank.org/lac.

TABELA 10 AMÉRICA LATINA E CARIBE
COMPROMISSOS REGIONAIS E DESEMBOLSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS 2015-2017

COMPROMISSOS (US$ MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$ MILHÕES)

EF15 EF16 EF17 EF15 EF16 EF17

BIRD 5.709 8.035 5.373 5.726 5.236 3.885

AID 315 183 503 383 303 229

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2017: US$ 28,4 bilhões.

http://www.worldbank.org/en/region/lac
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DESTAQUE DO PROJETO

Resposta rápida ao furacão devastador no Haiti 

Em 4 de outubro de 2016, o Haiti foi atingido pelo Furacão Matthew – tempestade 
de categoria 4 e o desastre mais destrutivo a atingir o país desde o terremoto de 
2010. Ventos fortes, chuvas torrenciais e surtos de tempestades devastadoras causa-
ram enchentes, deslizamentos de terra e uma extensa destruição da infraestrutura e 
dos meios de subsistência, especialmente nos departamentos mais pobres da região 
sul de Grand’Anse, Nippes e Sud. Uma rápida avaliação do Governo, com a ajuda do 
Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, estimou que os danos 
e perdas teriam chegado a US$ 1,9 bilhão, ou 22% do PIB do Haiti.

O Banco Mundial reagiu rapidamente. Em duas semanas, o Mecanismo de Seguro 
contra Riscos de Catástrofes no Caribe, criado pelo Banco Mundial, pagou US$ 23 milhões 
para atender às necessidades imediatas do Governo. O Banco Mundial mobilizou mais de  
US$ 49 milhões dos recursos existentes para esforços emergenciais, incluindo a reabilitação 
de estradas e pontes, reforma de escolas e fornecimento de merendas escolares, reparo 
de sistemas de abastecimento de água e saneamento de emergência, resposta rápida à 
epidemia de cólera, distribuição de sementes e fertilizante para o plantio da estação de 
inverno e disponibilização de dinheiro para reparo de canais de irrigação. Além disso, 
US$ 100 milhões foram mobilizados do Guichê de Resposta a Crises da AID para apoiar a 
população mais afetada nos departamentos do sul com apoio aos setores da agricultura, 
saúde, abastecimento de água e saneamento e transporte.

FIGURA 5 AMÉRICA LATINA E CARIBE
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR  •  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

PARCELA DO TOTAL DE US$ 5,9 BILHÕES
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Para obter a lista dos países da região e dados regionais interativos adicionais,  
favor consultar o site data.worldbank.org/country.

TABELA 11 AMÉRICA LATINA E DO CARIBE

RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS 
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 500 570 610

Crescimento demográfico (% anual) 1,5 1,2 1,1

RNB per capita, (método Atlas, US$ atual) 3.919 7.765 8.010

Crescimento do PIB per capita (% anual) 2,3 4,7 -1,8

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 71b 39 34

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 75 77 78

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 68 71 72

Taxa de alfabetização de jovens,  
mulheres (% idades 15-24) 97 98 98

Taxa de alfabetização de jovens,  
sexo masculino (% idades 15-24) 96 98 98

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 1.226 1.557 1.711

MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

ODS 1.1 Pobreza extrema (% população 
abaixo de US$ 1,90 por dia, PPP de 2011) 13,0b 6,5 5,4

ODS 2.2 Predominância do atraso  
de crescimento, altura para a idade  
(% de crianças menores de cinco anos)

17 13 11

ODS 3.1 Coeficiente de mortalidade 
materna (estimativa modelada,  
por 100 mil nascidos vivos)

101 83 69

ODS 3.2 Taxa de mortalidade abaixo  
de 5 anos (por 1.000 nascidos vivos) 33 24 18

ODS 4.1 Taxa de conclusão do ensino  
fundamental (% de faixa etária relevante) 98 99 100

ODS 5 Coeficiente da taxa de  
participação de mulheres com relação  
a homens na força de trabalho  
(modelada segundo estimativa da OIT, %)

60 66 67

ODS 5.5 Proporção de assentos  
ocupados por mulheres nos  
parlamentos nacionais (% do total)

16 24 30

ODS 6.1 Acesso à água potável segura  
(% da população com acesso) 89 93 94

ODS 6.2 Acesso a instalações de  
saneamento básico (% da população 
com acesso)

74 80 82

ODS 7.1 Acesso à eletricidade  
(% da população) 91 96 97

ODS 7.2 Consumo renovável de energia  
(% do consumo total final de energia) 28 29 27

ODS 17.8 Indivíduos usuários da Internet  
(% da população) 3 34 54

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPP = paridade do poder aquisitivo.
a.  Dados mais atualizados disponíveis de 2013 a 2016; favor consultar o site http://data.worldbank.org para  

atualização de dados.
b.  Dados de 2002.

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/country
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Oriente Médio e 
Norte da África 

O Oriente Médio e o Norte da África continuam a ser regiões em transição. A violência e 

as consequências da guerra continuam a prejudicar muitos países, e os efeitos do cresci-

mento econômico lento nesses países e nas regiões vizinhas afetam e promovem refor-

mas necessárias. Países do Conselho de Cooperação dos Países do Golfo continuam a ser 

desafiados pelos baixos preços do petróleo, mas também estão agindo para diversificar 

suas economias, e alguns países estão realizando esforços de modernização ambiciosos. 

O crescimento na região deverá diminuir de 3,2% em 2016 para 2,1% em 2017 e 

deverá aumentar novamente para 2,9% em 2018. 

Assistência do Banco Mundial 

O Banco Mundial aprovou US$ 5,9 bilhões em empréstimos para a região destinados a  

25 projetos no exercício financeiro de 2017, incluindo US$ 4,9 bilhões em empréstimos 

do BIRD e US$ 1 bilhão em compromissos da AID. A receita dos Serviços de Consultoria 

Reembolsáveis no exercício financeiro de 2017 foi de cerca de US$ 40 milhões, com a 

expansão do programa além das áreas tradicionais de educação, governança, diversifi-

cação econômica e pequenas e médias empresas. Além disso, o Banco Mundial tem um 

enfoque renovado na mobilização de financiamento comercial para infraestrutura. Isso 

impulsionou a realização de avaliações de infraestrutura para a Argélia, República Árabe 

do Egito, Jordânia, Marrocos e Tunísia. Elas analisarão o ambiente jurídico, normativo e 

financeiro para aumentar a participação do setor privado na infraestrutura. Essas avalia-

ções serão concluídas no início do exercício financeiro de 2018.

A estratégia regional do Oriente Médio e do Norte da África coloca a promoção da 

paz e da estabilidade social no centro e continua a orientar a atuação do Banco Mundial. 

Os quatro pilares da estratégia concentram-se na criação de um novo contrato social; 

aumento da cooperação regional; desenvolvimento de resiliência, que inclui os desafios 

de pessoas que foram forçadas a se deslocar; e apoio à recuperação econômica e à 

reconstrução. 

Renovação do contrato social 

Criar estruturas de governança mais inclusivas e mais responsáveis e apoiar economias 

impulsionadas pelo setor privado para proporcionar mais oportunidades são prioridades 

do trabalho do Banco Mundial na região. Neste ano, foi destinado um empréstimo de  

US$ 1 bilhão ao Egito para a estabilização e reformas fiscais no setor de energia, direcio-

nando subsídios e possibilitando medidas para aumentar a participação do setor privado. 

Uma operação de US$ 250 milhões para a Jordânia concentrou-se no abastecimento de 

água e energia, além de apoiar medidas de prestação de serviços privados. Um emprés-

timo de US$ 1,4 bilhão para o Iraque foi destinado ao apoio fiscal e também ao fortale-

cimento de reformas no setor público e abastecimento de energia. 

O apoio aos mercados financeiros e ao setor privado também é fundamental. Um 

empréstimo de US$ 500 milhões para o Egito foi destinado às comunidades pobres do 

Alto Egito para fortalecer o setor privado nessas regiões desfavorecidas. Um empréstimo 

de US$ 350 milhões para o Marrocos visa a impulsionar os mercados de capital e a inclu-

são financeira do país, enquanto um empréstimo separado de US$ 50 milhões apoia o 

ecossistema do empreendedorismo emergente. Um empréstimo de US$ 500 milhões 

para a Tunísia fortalecerá o ambiente de negócios do país e os mecanismos de apoio ao 

empreendedorismo. A região também está desenvolvendo processos para colaborar no 

combate à corrupção e finalizará este ano um trabalho analítico que detalha as etapas 

para minimizar o poder discricionário das entidades públicas e evitar o controle dos 

recursos por parte do Estado.
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Aumento da cooperação regional 

Por ser a região menos integrada economicamente, a estratégia regional do Oriente 

Médio e Norte da África ressalta o aumento da cooperação voltada para a paz e a estabi-

lidade. Os empréstimos acima mencionados concedidos ao Egito, Iraque e Jordânia para 

apoiar o setor de energia também preparam o caminho para maior cooperação, eficiên-

cia e interdependência nesta área crucial. Além disso, o Projeto Estradas e Empregos no 

Líbano de US$ 200 milhões aumentará as ligações de transporte terrestre na direção leste 

para a República Árabe da Síria e além. 

Criação de resiliência ao deslocamento forçado 

Em vários países da região, os desafios resultantes das milhares de pessoas forçadas a se 

deslocar, tanto dentro dos países e como refugiados de países vizinhos, continuam a afetar 

a área. Como parte da resposta à crise, um crédito da AID de US$ 100 milhões foi esten-

dido ao Líbano excepcionalmente para o Projeto Programa para Resultados Reaching 

All Children with Education (RACE 2) (Acesso à educação para todas as crianças), que 

expandirá a educação para a comunidade anfitriã e as crianças refugiadas. Uma operação 

de US$ 300 milhões do Programa para Resultados da Jordânia ampliará as oportunidades 

econômicas disponíveis para as comunidades anfitriãs e refugiados sírios legalizando 

empregos disponíveis, com acesso preferencial aos mercados europeus. Isso compre-

ende uma alocação excepcional da AID de US$ 100 milhões para a Jordânia, um emprés-

timo de US$ 149 milhões do BIRD e US$ 51 milhões do Mecanismo de Financiamento 

Concessional Global (GCFF). Além disso, um empréstimo de US$ 96 milhões do projeto 

de resiliência e saúde para o Líbano melhorará a prestação de serviços de saúde para 

as comunidades anfitriãs e refugiados, tal como o empréstimo de US$ 36 milhões para 

saúde emergencial destinado à Jordânia. Ambos os projetos incluem financiamento con-

cessional da GCFF.

Apoio à recuperação econômica e à reconstrução 

O Banco Mundial expandiu seu apoio às comunidades vulneráveis durante o conflito  

– uma necessidade causada pela devastação da guerra na região. A República do Iêmen, 

em particular, recebeu apoio em vários setores neste exercício financeiro. Três subsídios 

para o país, totalizando US$ 500 milhões, ajudarão com apoio à renda para as comuni-

dades pobres, bem como um financiamento adicional de US$ 200 milhões. Outro sub-

sídio de emergência de US$ 200 milhões apoiará serviços de nutrição e saúde básica e 

secundária, tal como um subsídio posterior adicional de US$ 83 milhões para a República 

do Iêmen.  

Para obter informações adicionais sobre o trabalho do Banco Mundial na região, 
favor consultar o site worldbank.org/mena.

TABELA 12 ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA
COMPROMISSOS REGIONAIS E DESEMBOLSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS 2015-2017

COMPROMISSOS (US$ MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$ MILHÕES)

EF15 EF16 EF17 EF15 EF16 EF17

BIRD 3.294 5.170 4,869 1.779 4.427 5.335

AID 198 31 1.011 194 44 391

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2017: US$ 15,2 bilhões.

http://www.worldbank.org/en/region/mena
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Garantia de apoio aos países que abrigam refugiados 

Países de renda média abrigam atualmente cerca de seis milhões de refugiados, e ainda 
assim enfrentam dificuldades para ter acesso a financiamento a taxas de juros concessio-
nais, o que dificulta arcar com os custos associados ao influxo de refugiados. O impacto 
da crise da Síria na Jordânia e Líbano expôs essa importante lacuna na assistência ao 
desenvolvimento. O Mecanismo de Financiamento Concessional Global (GCFF) para a 
região ajuda a preencher essa lacuna, com o foco inicial em ajudar a Jordânia e o Líbano 
a lidar com o impacto dos refugiados sírios. O GCFF foi anunciado na primavera de 2016 
com mais de US$ 140 milhões nos compromissos iniciais concedidos por sete países e a 
Comissão Europeia e definiu a meta de arrecadar US$ 1 bilhão ao longo de cinco anos 
para a Jordânia e Líbano. 

Em abril de 2017, o GCFF anunciou o financiamento para três novos projetos, 
desbloqueando um financiamento concessional total de US$ 1 bilhão para apoiar 
os refugiados sírios e as comunidades anfitriãs na Jordânia e Líbano muito antes do 
cronograma de cinco anos. Os novos projetos visam a melhorar a vida dos refugiados sírios 
e das comunidades anfitriãs expandindo os serviços vitais de saúde pública na Jordânia e 
no Líbano e também fortalecendo a infraestrutura essencial de águas residuais na Jordânia. 
Os subsídios adicionais para o GCFF alavancar um financiamento concessional dos bancos 
multilaterais de desenvolvimento estarão disponíveis em breve, graças a um compromisso 
do Reino Unido, parte do qual será canalizado por meio do GCFF, e um compromisso da 
Suécia no valor de US$ 10 milhões.

FIGURA 6 ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR  •  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
PARCELA DO TOTAL DE US$ 5,9 BILHÕES
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Para obter a lista dos países da região e dados regionais interativos adicionais,  
favor consultar o site data.worldbank.org/country.

TABELA 13 ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS 
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 281 336 374

Crescimento demográfico (% anual) 1,9 1,8 1,7

RNB per capita, (método Atlas, US$ atual) 1.568 3.914 4.565

Crescimento do PIB per capita (% anual) 2,3 3,6 -0,4

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 9b 7c — —

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 71 74 75

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 67 69 71

Taxa de alfabetização de jovens,  
mulheres (% idades 15-24) 81 90 90

Taxa de alfabetização de jovens,  
sexo masculino (% idades 15-24) 91 94 94

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 873 1.313 1.381

MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

ODS 1.1 Pobreza extrema (% população 
abaixo de US$ 1,90 por dia, PPP de 2011) 3,0b 2.1c — —

ODS 2.2 Predominância do atraso  
de crescimento, altura para a idade  
(% de crianças menores de cinco anos)

24 19 17

ODS 3.1 Coeficiente de mortalidade 
materna (estimativa modelada,  
por 100 mil nascidos vivos)

125 99 90

ODS 3.2 Taxa de mortalidade abaixo  
de 5 anos (por 1.000 nascidos vivos) 45 29 25

ODS 4.1 Taxa de conclusão do ensino  
fundamental (% de faixa etária relevante) 81 92 92

ODS 5 Coeficiente da taxa de  
participação de mulheres com relação  
a homens na força de trabalho  
(modelada segundo estimativa da OIT, %)

25 27 27

ODS 5.5 Proporção de assentos  
ocupados por mulheres nos  
parlamentos nacionais (% do total)

4 11 18

ODS 6.1 Acesso à água potável segura  
(% da população com acesso) 88 90 93

ODS 6.2 Acesso a instalações de  
saneamento básico (% da população 
com acesso)

78 86 90

ODS 7.1 Acesso à eletricidade  
(% da população) 91 95 96

ODS 7.2 Consumo renovável de energia  
(% do consumo total final de energia) 3 3 3

ODS 17.8 Indivíduos usuários da Internet  
(% da população) 1 21 39

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPP = paridade do poder aquisitivo.
a.  Dados mais atualizados disponíveis de 2013 a 2016; favor consultar o site http://data.worldbank.org para  

atualização de dados.
b.  Dados de 2005.
c. Dados de 2008.

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/country
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Sul da Ásia

O Sul da Ásia continua a ser a região que cresce mais rapidamente, com previsão de 

aumento do crescimento econômico de 6,7% em 2016 para 6,8% em 2017 e 7,1% em 

2018. A inflação na região desacelerou, principalmente devido à baixa nos preços dos ali-

mentos e produtos básicos; os fluxos de remessas estabilizaram-se na maioria dos países e 

as reservas internacionais estão, na maioria dos casos, em níveis confortáveis. O progresso 

na consolidação das finanças públicas foi desigual e ainda há riscos no setor financeiro. 

Esse forte crescimento traduziu-se em redução da pobreza e impressionantes melho-

rias no desenvolvimento humano. Ainda assim, a proporção de pessoas que vivem com 

menos de US$ 1,90 por dia foi estimada em 15,1% ou cerca de 256 milhões de pessoas, 

em 2013, um terço da população pobre mundial. Centenas de milhões ainda vivem ligei-

ramente acima da linha de pobreza; contudo, mais de 200 milhões vivem em favelas e 

cerca de 500 milhões não têm luz elétrica. Muitos países da região sofrem com formas 

extremas de exclusão social e imensos hiatos de infraestrutura; os países maiores estão 

passando por aumentos de desigualdade.

Assistência do Banco Mundial 

O Banco Mundial aprovou US$ 6,1 bilhões em empréstimos à região para 51 projetos 

no exercício financeiro de 2017, inclusive US$ 2,2 bilhões em empréstimos do BIRD e  

US$ 3,8 bilhões em compromissos da AID, dos quais US$ 795 milhões foram provenien-

tes do Mecanismo de Ampliação da AID. O Banco Mundial também forneceu 122 serviços 

de consultoria e produtos analíticos, prestando consultoria técnica sobre questões como 

competitividade, reforma do setor energético e fragilidade.

A estratégia regional do Banco Mundial continua a enfatizar um crescimento inclusivo 

sustentável a uma alta taxa. Enfoca a prestação de apoio ao desenvolvimento do setor 

privado por meio de ações como investimentos resilientes ao clima, maior inclusão social 

e financeira, fortalecimento da governança e abordagem da fragilidade. 

Foco nos impulsores do crescimento sustentável 

O crescimento econômico na região tem sido impulsionando principalmente pelo con-

sumo, e só pode ser sustentado em altos níveis se o investimento e as exportações cres-

cerem a um ritmo mais vigoroso. A criação de empregos é essencial porque o mercado 

de trabalho deve receber entre 1 milhão e 1,2 milhão de candidatos mensalmente nas 

próximas duas décadas. O Banco Mundial está prestando apoio para enfrentar esses 

desafios por meio de projetos como o Skill Mission Operation de US$ 250 milhões da 

Índia, que busca fortalecer instituições para o desenvolvimento de competências e pro-

porcionar qualidade e formação para a força de trabalho relevante para o mercado.

Apoio à resiliência essencial à mudança do clima 

O Sul da Ásia está altamente vulnerável aos impactos da mudança do clima, incluindo 

desastres naturais e elevação do nível do mar induzidos pelo clima. O progresso no Sul 

da Ásia depende da redução das emissões de carbono, mudança da matriz energética e 

da atenuação dos efeitos da mudança do clima. O Banco Mundial está implementando o 

Plano para Negócios Climáticos do Sul da Ásia em apoio às Contribuições Determinadas 

Nacionalmente dos países e seus esforços para melhorar a resiliência climática. 

Adoção de um Plano de Ação Regional de Gênero 

O Banco Mundial está implementando seu Plano de Ação Regional de Gênero para o  

Sul da Ásia, baseado em quatro das necessidades de desenvolvimento mais acentua-

das da região: capital humano, empoderamento econômico, expressão e representa-
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ção, e comunicação e geração de capacidades regionais. O Projeto de Empoderamento 

Socioeconômico de meninas e mulheres de US$ 63 milhões em Jharkhand, Índia, ajudará 

meninas e mulheres a concluírem o ensino médio e adquirirem competências relevantes 

para o mercado de trabalho. Projetos adicionais estão abordando especificamente as 

barreiras que as mulheres enfrentam ao usarem as estruturas de trânsito, incluindo pro-

blemas de segurança, iluminação, banheiros separados e salas de espera. 

Promoção da integração regional 

A integração regional e cooperação econômica podem melhorar as perspectivas para a 

redução da pobreza e crescimento compartilhado. No entanto, o Sul da Ásia continua a 

ser uma das regiões menos integradas. O Projeto de Ligação Regional de US$ 150 milhões 

visa a melhorar as condições de comércio de Bangladesh com o Butão, Índia e Nepal por 

meio da melhoria da conectividade, redução dos gargalos logísticos e apoio à adoção de 

abordagens modernas para a gestão de fronteiras e facilitação do comércio.

Apoio às reformas políticas 

O Banco Mundial apoia agendas de reformas dos países, focando especialmente a criação 

de mercados e melhorando a eficiência do setor público nos níveis nacionais e subnacio-

nais. Por exemplo, no Paquistão, o Banco Mundial está apoiando a política energética do 

governo para reduzir o custo da produção de eletricidade e melhorar a sustentabilidade 

financeira do setor de energia por meio de uma série de Créditos para o Desenvolvimento 

de Reformas do Setor Energético, operações de investimento e assistência técnica.

Abordagem da fragilidade 

O Banco Mundial fez parceria com as Nações Unidas para confrontar os desafios do des-

locamento forçado. Por exemplo, o Banco Mundial está aumentando seus programas no 

Afeganistão e Paquistão que apoiam os refugiados, pessoas internamente deslocadas, 

pessoas que retornam e comunidades anfitriãs. Também aprovou operações projetadas 

para apoiar pessoas vulneráveis nesses países, tais como o Projeto para o Licenciamento 

de Cidadãos do Afeganistão, no valor de US$ 228 milhões, que visa a reduzir a pobreza 

e aumentar os padrões de vida fortalecendo os conselhos de desenvolvimento comuni-

tário. Um empréstimo de US$ 100 milhões para o Programa de Proteção Social Nacional 

do Paquistão fortalecerá o sistema de rede de segurança social nacional e aumentará o 

acesso a serviços sociais para os pobres.

Produção de conhecimento para maior competitividade 

O Banco Mundial publicou diversos relatórios importantes sobre o Sul da Ásia neste 

exercício financeiro. Competitiveness of South Asia’s Container Ports: A Comprehensive 

Assessment of Performance, Drivers, and Costs (Competitividade dos portos de contêi- 

neres do Sul da Ásia: uma avaliação abrangente de desempenho, impulsores e custos) 

fornece uma análise da situação nos portos da região e as etapas necessárias para a 

melhoria, incluindo desenvolver uma maior participação do setor privado, melhorar a 

governança das autoridades portuárias e criar mais competitividade dentro dos portos 

e entre eles. South Asia’s Turn: Policies to Boost Competitiveness and Create the Next 

Export Powerhouse (A vez do Sul da Ásia: políticas para impulsionar a competitividade e 

criar a próxima potência de exportação) examina o potencial da região para impulsionar 

a produtividade e competitividade das firmas e recomenda reformas e investimentos.

TABELA 14 SUL DA ÁSIA
COMPROMISSOS REGIONAIS E DESEMBOLSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS 2015-2017

COMPROMISSOS (US$ MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$ MILHÕES)

EF15 EF16 EF17 EF15 EF16 EF17

BIRD 2.098 3.640 2.233 1.266 1.623 1.454

AID 5.762 4.723 3.828 3.919 4.462 3.970

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2017: US$ 47,8 bilhões.
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Proporcionando às crianças uma segunda chance na educação  
em Bangladesh 

Adquirir formação pode proporcionar oportunidades e inspirar orgulho nas crianças e em 
suas famílias. Em Bangladesh, 690 mil crianças que estão fora da escola nas áreas rurais 
remotas receberam uma segunda oportunidade para estudar, graças aos 20.400 centros 
de aprendizagem criados recentemente em 148 dos distritos mais desfavorecidos.  
O Banco Mundial apoiou este trabalho com a ajuda do projeto de US$ 130 milhões 
Second Reaching Out of School Children (ROSC II) (Segunda etapa do projeto para atrair 
as crianças para a escola).

Bangladesh alcançou um progresso notável nas duas últimas décadas ao garantir acesso 
à educação, especialmente no nível fundamental e para meninas. A taxa de matrículas 
no ensino fundamental aumentou de 80% em 2000 para 98% em 2015 e a taxa de 
matrículas no ensino médio é hoje de 54%, em relação aos 45% em 2000. Contudo, 
cerca de 5 milhões de crianças de Bangladesh nas idades de 6 a 13 anos – a maioria de 
famílias pobres, favelas urbanas e áreas de difícil acesso – permanecem fora da escola. 

O projeto ROSC II está agora no quinto ano de implementação. Ele tem como base o 
projeto ROSC original de US$ 86 milhões (2004–2013), que ajudou a atrair 840 mil crianças 
de volta para a escola, melhorar o nível de competência dos alunos em matemática e 
bangla, bem como aumentar as taxas de conclusão do ensino. O Governo de Bangladesh 
adotou o ROSC como modelo nacional para ajudar crianças em risco nas áreas rurais, além 
de expandir o projeto para as áreas de favelas urbanas desfavorecidas por meio de uma 
abordagem aprimorada, oferecendo uma segunda oportunidade de ensino para mais de 
50 mil crianças. Os esforços do país proporcionam aos pais mais confiança no futuro de 
seus filhos.

FIGURA 7 SUL DA ÁSIA
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR  •  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
PARCELA DO TOTAL DE US$ 6,1 BILHÕES
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Para obter informação adicional sobre o trabalho do Banco Mundial na região,  
favor consultar o site worldbank.org/sar.

Para obter a lista dos países da região e dados regionais interativos adicionais,  
favor consultar o site data.worldbank.org/country.

TABELA15 SUL DA ÁSIA

RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS 
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 1.387 1.639 1.766

Crescimento demográfico (% anual) 1,9 1,4 1,3

RNB per capita, (método Atlas, US$ atual) 441 1.160 1.616

Crescimento do PIB per capita (% anual) 2,2 7,5 5,5

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 552b 400 256

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 64 68 70

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 62 66 67

Taxa de alfabetização de jovens,  
mulheres (% idades 15-24) 64 79 79

Taxa de alfabetização de jovens,  
sexo masculino (% idades 15-24) 81 87 87

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 1.181 1.970 2.303

MONITORAMENTO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

ODS 1.1 Pobreza extrema (% população 
abaixo de US$ 1,90 por dia, PPP de 2011) 38,5b 24,6 15,1

ODS 2.2 Predominância do atraso  
de crescimento, altura para a idade  
(% de crianças menores de cinco anos)

51 41 36

ODS 3.1 Coeficiente de mortalidade 
materna (estimativa modelada,  
por 100 mil nascidos vivos)

388 228 182

ODS 3.2 Taxa de mortalidade abaixo  
de 5 anos (por 1.000 nascidos vivos) 94 64 53

ODS 4.1 Taxa de conclusão do ensino  
fundamental (% de faixa etária relevante) 70 88 91

ODS 5 Coeficiente da taxa de  
participação de mulheres com relação  
a homens na força de trabalho  
(modelada segundo estimativa da OIT, %)

43 38 37

ODS 5.5 Proporção de assentos  
ocupados por mulheres nos  
parlamentos nacionais (% do total)

8 20 19

ODS 6.1 Acesso à água potável segura  
(% da população com acesso) 80 89 92

ODS 6.2 Acesso a instalações de  
saneamento básico (% da população 
com acesso)

29 40 45

ODS 7.1 Acesso à eletricidade  
(% da população) 57 75 80

ODS 7.2 Consumo renovável de energia  
(% do consumo total final de energia) 53 42 39

ODS 17.8 Indivíduos usuários da Internet  
(% da população) 0,5 7 24

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPP = paridade do poder aquisitivo.
a.  Dados mais atualizados disponíveis de 2013 a 2016; favor consultar o site http://data.worldbank.org para  

atualização de dados.
b.  Dados de 2002.

https://data.worldbank.org/country
http://www.worldbank.org/en/region/sar
https://data.worldbank.org/
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No exercício financeiro de 2017, a comunidade internacional continuou a assumir com-
promissos de desenvolvimento para enfrentar um cenário global de crescente incerteza 
política. Neste contexto, o Banco Mundial aprofundou seus compromissos com parceiros 
e interessados, reconhecendo que a complexidade dos desafios mundiais requer uma 
colaboração ainda maior para cumprir as duas metas de erradicar a pobreza extrema e 
impulsionar a prosperidade compartilhada. 

Criação de parceria para o impacto no desenvolvimento 
Apesar do ambiente desafiador, o Banco Mundial continuou a defender questões de 
suma importância e fortalecer suas parcerias com a comunidade internacional para aju-
dar a população pobre do mundo. Isso foi especialmente importante durante a Reposição 
da AID18. O Banco Mundial criou uma coalizão com centenas de governos de países 
doadores e mutuários, membros da sociedade civil, organizações religiosas e importantes 
influenciadores que resultaram em uma reposição recorde de US$ 75 bilhões.

A atuação do Banco Mundial com o setor privado também recebeu um enfoque maior 
ao reconhecer que a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável necessi-
tará de investimentos de todos os tipos para passar de bilhões para trilhões de dólares em 
assistência ao desenvolvimento. Nos fóruns internacionais – tais como o G-20, o Fórum 
Econômico Mundial e as Reuniões Anuais e da Primavera Setentrional do Grupo Banco 
Mundial-Fundo Monetário Internacional – o Banco Mundial ressaltou seu apoio ao acú-
mulo de financiamento privado na coordenação com parceiros no desenvolvimento e 
no aumento da participação do setor privado nos debates sobre desenvolvimento. Essa 
abordagem sobre o financiamento para o desenvolvimento e a participação do setor 
privado obteve amplo apoio e foi formalmente endossada pelos ministros das finanças 
e governadores de bancos centrais do G-20. Assegurar que os recursos privados mobili-
zados sejam realmente adicionais é um dos Princípios do G-7 (Grupo dos Sete) sobre a 
coordenação de instituições financeiras internacionais. O Banco Mundial terá um papel 
fundamental na resposta dos bancos multilaterais de desenvolvimento nesta área.

Os cidadãos também desempenham um papel importante na ajuda para tornar as 
instituições públicas mais transparentes, responsáveis e eficazes e na melhoria dos resul-
tados de desenvolvimento. Participar com os beneficiários – esses cidadãos diretamente 
direcionados e que se deverão beneficiar de um projeto de desenvolvimento – é priori-
tário. O Banco Mundial fez progresso em relação ao compromisso do Presidente Kim de 
aumentar o feedback dos beneficiários a 100% dos projetos com clara identificação dos 
beneficiários até o final do exercício financeiro de 2018. Na metade do exercício finan-
ceiro de 2017, 99% do financiamento do projeto aprovado tinha um projeto orientado 
para beneficiários, e 89% dos projetos aprovados incluía um indicador de feedback dos 
beneficiários. A implementação de mecanismos e indicadores da participação do cida-
dão serão monitorados a partir do exercício financeiro de 2019. 

Abordagem de questões críticas: Mudança climática, 
desenvolvimento de capital humano e fragilidade 
O Banco Mundial continuou a defender uma ação global acelerada e concentrada para 
ajudar os países de renda baixa e média a vencerem o desafio da mudança do clima. Isso 

Colaboração e participação globais 
do Banco Mundial 
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foi feito por meio de plataformas, tais como a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (UNFCCC), Conferência das Partes (COP22), Fórum Econômico 
Mundial, Grupo Banco Mundial e as Reuniões Anuais e da Primavera Setentrional do 
Grupo Banco Mundial-Fundo Monetário Internacional e Reunião Ministerial sobre o Meio 
Ambiente do G-7. Na COP22, o Banco Mundial deu enfoque a soluções para os países 
mais vulneráveis, com um novo Plano de Ação Climática para a região do Oriente Médio 
e Norte da África e um relatório sobre o desenvolvimento de resiliência dos países em 
desenvolvimento para desastres naturais. Durante as Reuniões da Primavera, os líderes 
climáticos do governo, setor privado e filantropia reuniram-se para explorar novas formas 
de potencializar e direcionar o financiamento climático para escala e impacto máximos. 

Sinalizando a importância do investimento no capital humano, o Banco Mundial 
estabeleceu parcerias e potencializou plataformas destinadas a aumentar o apoio glo-
bal e nacional para o movimento de desenvolvimento da primeira infância, que é um 
investimento prioritário para o crescimento econômico e competitividade do país. Em 
uma mesa-redonda de alto nível nas Reuniões da Primavera, o Banco Mundial reuniu-se 
com importantes parceiros em torno da Agenda da Primeira Infância, criando uma opor-
tunidade para eles assumirem compromissos concretos e concentrarem a atenção na 
necessidade crucial de trabalhar juntos no nível nacional. As fundações também desem-
penham papel importante no apoio ao desenvolvimento da primeira infância, desde o 
financiamento paralelo até as ações de defesa. 

O trabalho do Banco Mundial para solucionar os desafios de fragilidade, conflito e 
violência para ajudar a desenvolver resiliência e estabilidade depende de uma sólida 
colaboração com parceiros humanitários-desenvolvimento-paz, incluindo a colaboração 
com organizações da sociedade civil que trabalham nos ambientes mais difíceis. Como 
parte desses esforços, o Banco Mundial realizou uma reunião de alto nível presidida pelo 
Presidente Kim e pelo Secretário-Geral Antônio Gutteres nas Reuniões da Primavera 
Setentrional em resposta à crise da fome na África Subsaariana e no Iêmen. Governos, 
parceiros no desenvolvimento e sociedade civil reuniram-se para implementar a tolerân-
cia zero para o problema da fome. Para incentivar abordagens inovadoras de financia-
mento que funcionem para um grupo diversificado de países afetados pela fragilidade, 
foi organizado um painel de alto nível que enfatiza a colaboração entre o Banco Mundial, 
as Nações Unidas e a Comissão Europeia. 

Participação com multilaterais, sociedade civil, 
parlamentares, setor privado e fundações 
Participações e fóruns multilaterais são importantes oportunidades para os países em 
desenvolvimento se expressarem e para dar andamento às prioridades-chave no nível 
internacional. O Banco Mundial expandiu sua colaboração com as Nações Unidas para 
solucionar questões importantes, incluindo áreas afetadas por conflitos e frágeis, refu-
giados, fome e pandemias. Criando uma parceria no desenvolvimento sustentável e 
nas agendas de mudança do clima, assumiram compromissos com uma ampla gama 
de temas, desde educação e saúde a comércio e estatísticas. Para a Presidência alemã 
do G-20, o Banco Mundial contribuiu para incentivar o desenvolvimento econômico 
sustentável e inclusivo na África, promulgou um conjunto de princípios para mobilizar 
financiamento do setor privado e liderou iniciativas para ampliar o empoderamento eco-
nômico das mulheres. O Banco Mundial também contribuiu para a presidência italiana 
do G-7, particularmente por meio da liderança em uma coordenação mais eficaz entre 
instituições financeiras internacionais, inclusive na boa relação custo-benefício do Banco 
Multilateral de Desenvolvimento (MDB). No Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, 
o Banco Mundial liderou discussões sobre o papel do setor privado no desenvolvimento 
com parceiros do MDB, organizou uma simulação de pandemia e reuniu-se com direto-
res executivos para discutir sobre financiamento climático, entre outros compromissos.  
Em todos esses fóruns, o Banco Mundial continua a assumir o comando da conversa 
sobre financiamento, dados e implementação, com enfoque no incentivo aos atores do 
setor privado para contribuir com a Agenda do Desenvolvimento Sustentável de 2030.

O papel da sociedade civil no desenvolvimento e na promoção da responsabilização 
e transparência é mais importante do que nunca. No exercício financeiro de 2017 a 
sociedade civil e as organizações religiosas participaram do processo de reposição da 
AID; participaram das consultas e diálogo a respeito do desenvolvimento e da implemen-
tação do Mecanismo Ambiental e Social; participaram de uma ampla gama de debates 
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políticos; e exploraram novas áreas de colaboração operacional. O Fórum sobre a Política 
da Sociedade Civil nas Reuniões Anuais e da Primavera Setentrional forneceu mais uma 
oportunidade para a sociedade civil comprometer-se com o Banco Mundial em várias 
questões, incluindo a participação do cidadão, intermediários financeiros, educação, 
energia e mudança climática. Entre os esforços do Banco Mundial para envolver interes-
sados do país figura a organização de workshops com a sociedade civil e as organizações 
religiosas de 35 dos 48 países da África Subsaariana. 

Os parlamentares são interessados essenciais para o Banco Mundial em todo o mundo, 
dado o seu papel na tomada de decisões financeiras e políticas. Há um programa ativo 
de atuação por meio de diálogo, compartilhamento de informação e defesa do desen-
volvimento com parlamentares. Juntamente com o FMI e a Rede Parlamentar sobre o 
Banco Mundial e o FMI (PN), o Banco Mundial organizou a Conferência Parlamentar anual 
durante as Reuniões da Primavera, nas quais 212 participantes de 67 países se reuniram 
com a liderança do Banco Mundial e do FMI para conversar a respeito da agenda de 
desenvolvimento global. O Banco Mundial também facilitou as discussões parlamentares 
sobre o desenvolvimento na primeira infância; visitas aos projetos apoiados pelo Banco 
Mundial; e lançou com o PN uma seção sobre o Oriente Médio e o Norte da África para 
tratar de questões importantes para a região. 

O Banco Mundial possui atualmente parcerias com aproximadamente 100 fundações 
em todas as regiões do mundo. A Fundação Bill & Melinda Gates Foundation é o maior 
doador filantrópico com programas nas áreas de agricultura, saúde e nutrição, abas-
tecimento de água e saneamento, inclusão financeira e igualdade de gênero. Outros 
parceiros filantrópicos incluem: a Fundação das Nações Unidas, Fundação Mastercard, 
Children’s Investment Fund Foundation, Fundação Rockefeller, Fundação William and 
Flora Hewlett, Aga Khan Development Network, Bloomberg Philanthropies e Open 
Society Foundations.

Dia Internacional da Erradicação da Pobreza 
No Dia Internacional da Erradicação da Pobreza (17 de outubro), o Banco Mundial com-
prometeu-se com parceiros locais, regionais e globais a promover a conscientização a 
respeito do progresso alcançado e das ações necessárias para erradicar a pobreza. Pouco 
antes do Dia de Erradicação da Pobreza, o Banco Mundial divulgou um novo relatório 
importante: Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality (Pobreza e pros-
peridade compartilhada 2016: enfrentando a desigualdade), que serviu como chamada 
à ação sobre a necessidade de enfrentar a desigualdade para alcançar as duas metas. O 
Banco Mundial também destacou a experiência de Bangladesh na redução da pobreza 
por meio de uma visita do Presidente Kim e do compromisso com os principais interes-
sados. As representações dos países do mundo todo organizaram eventos, debates e 
dias de serviço para chamar atenção para o progresso nacional e global no combate à 
pobreza. 

Valorização das opiniões dos interessados 
Paralelamente às suas iniciativas de apoio global, o Banco Mundial prioriza sistematica-
mente a avaliação das opiniões de milhares de influenciadores e principais interessados 
em seus países clientes por meio de seu Programa de Pesquisa de Opinião dos Países. Suas 
percepções e atitudes são verificadas periodicamente para ajudar a informar estratégias 
entre os países e em todo o Grupo Banco Mundial. Os dados da pesquisa mostraram que 
a reforma da governança/eficácia do governo foram consideradas a prioridade máxima 
para o desenvolvimento em todos os países pesquisados no exercício financeiro de 2016, 
enquanto que a segurança alimentar como prioridade de desenvolvimento aumentou 
profunda e significativamente, especialmente nos países da AID. Para a instituição, agili-
dade e flexibilidade continuam a ser encaradas como desafios. Contudo, o Banco Mundial 
continua a receber as classificações mais altas por seu papel como parceiro de longo 
prazo, a forma como colabora com os governos e o respeito com que trata os interessados. 
Ele continuará a aproveitar esses pontos fortes e a abordar áreas para melhoria, ao promo-
ver as parcerias necessárias para o impacto no desenvolvimento.



UMA INSTITUIÇÃO AMBIENTAL E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL 63 

O Banco Mundial está comprometido em operar como instituição responsável e sustentá-

vel. Minimizar os impactos ambientais e, ao mesmo tempo, maximizar o bem-estar social 

em suas operações de negócios internos apoiam a capacidade do Banco de cumprir suas 

metas de desenvolvimento. Neste ano, o Banco Mundial aprovou o Plano Estratégico de 

Responsabilidade Corporativa para abordar sistematicamente seus impactos ambientais 

com o apoio de seu Diretor-Gerente e Diretor Administrativo. O plano destaca as princi-

pais áreas e compromete o Banco Mundial com o desenvolvimento de metas ambientais. 

Outros detalhes podem ser encontrados na Revisão sobre Sustentabilidade de 2017 e nas 

respostas do Banco Mundial para o Índice da Iniciativa de Relatórios Globais. 

Nosso clima: Manutenção de um Banco Mundial 
de clima neutro por meio de ações 

Responder à mudança do clima requer ação global, nacional e local. O Banco Mundial 

lidera pelo exemplo ao medir, reduzir, compensar e relatar as emissões de gases do efeito 

estufa (GHG) associadas às suas instalações, reuniões importantes e viagens aéreas. 

Medição. O Banco Mundial mede e compensa as emissões de carbono de edifícios e 

viagens de Washington, D.C. desde 2006 e, em âmbito global, desde 2009. Os detalhes 

das fronteiras e escopos do inventário de emissões de carbono constam do Plano de 

Gestão de Inventários do Grupo Banco Mundial.

Redução. O Banco Mundial continua a buscar uma redução de 10% em emissões de 

suas instalações de uma linha de base de 2010 – uma meta de emissões definida em 2012. 

Em 2016, essas emissões diminuíram 5% em relação ao ano anterior, parcialmente devido 

aos aumentos da eficiência tanto na sede como nas representações nacionais. As emissões 

relacionadas a viagens aéreas de negócios aumentaram cerca de 5% entre o exercício 

financeiro de 2015 e 2016 e aumentaram em geral desde o exercício financeiro de 2010, 

principalmente devido ao aumento de viagens para atender às demandas de clientes.

Uma instituição ambiental e 
socialmente responsável 

TABELA 16 EMISSÕES DOS GASES DE EFEITO ESTUFA DO BANCO MUNDIAL, 
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015-2017

Indicador EF15 EF16 EF17 Indicadores correlatos

Emissões absolutas de 
gases do efeito estufa 
(toneladas de CO

2
 

equivalente)a

160,484 162,043 — SDG13, GRI 305, CDP 
CC7–10, 14

Observação: — = não disponível; CDP = Projeto de Divulgação sobre Emissão de Carbono;  
CDP CC = Indicadores de Mudança do Clima do CDP; GHG = Gás do efeito estufa; GRI = Iniciativa de Relatório 
Global; SDG = Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.
a. Os dados referem-se a todos os escritórios do Banco Mundial em todo o mundo e incluem emissões de 

Escopo 1, 2 e 3. Dados das emissões de GHG com atraso de um exercício financeiro.
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Compensação. O Banco Mundial reconhece que um negócio com zero emissões não 

é possível no curto prazo. Para compensar emissões de carbono diretas e indiretas, o 

Banco Mundial adquiriu e retirou créditos totalizando US$ 285 mil no exercício financeiro 

de 2016 de uma carteira de projetos incluindo um projeto de fogão eficiente com certi-

ficação gold standard em Ruanda e um projeto florestal com certificação de biodiversi-

dade, conservação e comunidade na República Democrática do Congo. O Banco também 

adquiriu certificados de energia renovável (RECs) equivalentes a seu consumo de eletri-

cidade de Washington, D.C. No exercício financeiro de 2016, comprou 105.287 RECs de 

projetos eólicos da região nordeste dos Estados Unidos. 

Geração de relatórios. O Banco Mundial relata suas emissões de GHG para a iniciativa 

Climate Neutral Now (Clima neutro já) das Nações Unidas e é o único banco multilateral 

de desenvolvimento que responde ao Projeto de Divulgação sobre Emissão de Carbono, 

um fórum que revisa os riscos, políticas e impactos dos empréstimos do Banco Mundial, 

bem como as emissões corporativas.

Nossos locais: Gestão dos impactos do Banco Mundial 
em seus locais de trabalho 

O Banco Mundial gerencia os impactos ambientais, sociais e econômicos de suas deci-

sões e operações de negócios internos. O Banco procura gerar impactos positivos líqui-

dos sobre os ecossistemas, comunidades e economias onde possui representações.

Desenho com sustentabilidade. Um novo edifício do Banco Mundial na República 

Democrática Popular do Laos recebeu o status Green Mark Platinum para seus recursos 

sustentáveis, como o uso de energia solar, sistema de coleta de águas pluviais, sensores 

de luzes artificiais, tratamento de esgotos e descarte gerenciado de lixo. Na representa-

ção do estado de Lodi em Nova Déli, a melhoria de edifícios e a aquisição de certificados 

de energia verde por meio do Intercâmbio Energético Indiano obteve a certificação LEED 

Gold Commercial Interiors. O Banco Mundial tem agora nove edifícios certificados de 

acordo com as normas de construção sustentável. 

Consumo inteligente de energia. Novos aumentos de eficiência incluíram a elimina-

ção de três centros de dados na sede; instalação de iluminação LED e reguladores de ilu-

minação nas escadas nas representações de Washington (DC), Dhaka (Bangladesh), Paris, 

Chennai (Índia) e Moscou; e instalação de luzes de LED e sensores de luzes nas represen-

tações de Chennai, Addis Ababa (Etiópia), Dhaka e Paris. Isso resultou em uma redução 

de 7% no consumo de energia. Sistemas de iluminação por energia solar também foram 

instalados nas representações em Addis Ababa, Nairóbi (Quênia) e Juba (Sudão do Sul).

TABELA 17 IMPACTOS AMBIENTAIS SELECIONADOS DO BANCO MUNDIAL,  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015-2017

Indicador EF15 EF16 EF17 Indicadores correlatos

Uso da energia global (GJ)a 538.966 495.645 — SDG7, GRI 302

Intensidade do uso da 
energia global (GJ/m2)a 0,90 0,81 — CDP CC10–11

Resíduos desviados de 
aterro sanitário (%)b 56 57 61 SDG12, GRI 306

Uso total de papel pós-
consumo (PCW) (tanto 
papel de copiadora como 
impresso em gráfica, %)b 60 62 68 SDG12, GRI 301

Observação: — = não disponível; CDP = Projeto de Divulgação sobre Emissão de Carbono; CDP CC = Indicadores 
de Mudança do Clima do CDP; GJ = gigajoule; GRI = Iniciativa de Relatório Global; PCW = resíduo pós-consumo; 
SDG = Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.
a. Os dados aplicam-se a todos os escritórios do Banco Mundial em todo o mundo.
b. Os dados aplicam-se somente aos escritórios de Washington, D.C.
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Consumo sensato de água. As representações em Washington, D.C. padroniza-

ram os refrigeradores de água e as estações de enchimento de garrafas. As estações de 

enchimento de garrafas filtram chumbo e outros contaminantes potenciais e verificam o 

número de garrafas de água descartáveis substituídas. Na representação de Nairóbi, as 

águas pluviais são coletadas e usadas para jardinagem e limpeza de superfícies externas. 

Sem desperdício. As representações de Washington, D.C. lançaram um novo pro-

grama de gestão de resíduos para padronizar as estações de classificações de área 

comum, o qual inclui um canal para transporte de adubo. Com lançamento-piloto em 

outubro de 2016, o programa aumentou a porcentagem de resíduos desviados do aterro 

sanitário de uma média de pré-programa de 59% a 75%, e a quantidade de adubo 

coletada aumentou quase 500%. Os refeitórios nos escritórios da sede oferecem agora 

somente embalagens para transporte totalmente compostáveis. Campanhas para instar 

o pessoal a usar pratos e talheres reutilizáveis estão sendo implementadas para reduzir a 

necessidade de embalagens para transporte. 

Fornecimento com sustentabilidade. O departamento corporativo do Banco Mundial 

realinhou seu programa, atribuindo a um oficial de aquisições sênior a responsabilidade 

de integrar sustentabilidade em todos os seus processos. A nova estrutura consiste de 

três pilares – ambiental, social e diversidade – que que são transversais às categorias de 

terceirização e cadeias de suprimento. Essa abordagem identifica padrões de referências 

de áreas transversais e de produtos básicos específicos, bem como desenvolve indica-

dores e medidas para gerenciar e reportar o progresso do Banco Mundial. O programa 

introduziu um conjunto de ferramentas composto de material para contato com fornece-

dores e de um componente de educação e comunicação interna.

Doações de forma comunitária. No exercício financeiro de 2017, o pessoal do Grupo 

Banco Mundial prometeu um montante de US$ 3,3 milhões por meio do programa 

Conexões Comunitárias. O Grupo Banco Mundial equiparou as doações dólar a dólar, 

aplicando US$ 6,6 milhões na região de Washington, D.C. e no mundo por meio dessa 

iniciativa apenas. As campanhas em 25 representações nacionais estabeleceram também 

seus próprios registros e arrecadaram US$ 211 mil, incluindo a equiparação de doações, 

no caso de organizações não governamentais. O pessoal também respondeu ao furacão 

no Haiti com doações totalizando US$ 25 mil, incluindo a equiparação de doações. 

Nosso pessoal: mais de 170 nacionalidades, 
trabalhando em 140 países com uma missão comum

O pessoal do Grupo Banco Mundial abrange mais de 170 nacionalidades, trabalha em  

140 países e apoia os objetivos da organização. É um impulsor essencial da reputação do 

Grupo Banco Mundial como um valioso parceiro no desenvolvimento de longo prazo para 

os países. Seu conhecimento, aptidões, diversidade e motivação são parte importante 

dessa vantagem comparativa. De acordo com a pesquisa de participação mais recente, 

92% do pessoal têm orgulho de trabalhar no Grupo Banco Mundial. A maioria concorda 

em que é o melhor lugar para trabalhar em termos de desenvolvimento. 

Promoção de uma cultura ética. O sucesso do trabalho do Grupo Banco Mundial 

depende de uma cultura baseada em valores para o pessoal subjacente ao impacto ético 

de suas estratégias e políticas. O Escritório de Ética e Conduta Empresarial define padrões 

e proporciona treinamento, extensões e comunicação para promover adesão às obriga-

ções éticas do pessoal do Grupo Banco Mundial. O escritório aconselha o pessoal sobre o 

risco de conflitos de interesses e, quando necessário, investiga as alegações de conduta 

imprópria. Seu enfoque recente tem sido a promoção de uma abordagem positiva com 

relação à ética do negócio, juntamente com uma forte cultura ética em todos os escritórios 

globais e que se ajusta aos objetivos e à estratégia do Grupo Banco Mundial. 
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A estratégia do pessoal do Grupo Banco Mundial. No exercício financeiro de 

2017, uma nova Estratégia de Pessoal do Grupo Banco Mundial foi desenvolvida com 

as extensas contribuições do pessoal e dos gerentes de toda a organização e endos-

sada pela Diretoria Executiva. A estratégia descreve uma série de iniciativas de admi-

nistração de pessoal para alinhar sua força de trabalho com a estratégia de negócios 

do Grupo Banco Mundial. É apoiada por cinco áreas de enfoque: potencialização do 

talento global e diverso do Grupo Banco Mundial; criação e desenvolvimento de liderança 

e capacidade gerencial; fortalecimento do desempenho e recompensas; promoção da 

saúde, segurança e bem-estar do pessoal; e melhoria da eficácia organizacional do Grupo 

Banco Mundial. Três temas transversais estão incorporados em todas as áreas de enfoque: 

aumento da diversidade e inclusão; crescimento das tarefas do Grupo Banco Mundial 

nas áreas afetadas por fragilidades, conflitos e violência; e enfoque nos fundamentos de 

Recursos Humanos. Dois desses temas são aqui destacados.

Promoção da diversidade e da inclusão. A diversidade de pessoal distingue o Grupo 

Banco Mundial das instituições financeiras internacionais (IFIs) e é um dos elementos 

mais fortes de sua Proposição de Valor do Emprego. No exercício financeiro de 2017, o 

Banco Mundial atingiu sua meta de representação do pessoal da África Subsaariana e do 

Caribe pela primeira vez desde 1998 e redobrou seus esforços para atingir a paridade de 

gênero. O Grupo Banco Mundial tornou-se a primeira instituição financeira internacional 

a aderir à campanha HeForShe da ONU Mulheres e comprometeu-se a atingir metas 

adicionais de igualdade de gênero. Essas metas incluem equilíbrio de gêneros entre a 

diretoria executiva (vice-presidentes e superiores) até 2020, segundo nível de certifica-

ção de Dividendos Econômicos pela Igualdade de Gênero (EDGE) até 2020 e equilíbrio 

50-50 de gêneros em cargos técnicos até 2022. 

TABELA 18 DADOS DO PESSOAL DO BANCO MUNDIAL,  
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2015-2017

Indicador EF15 EF16 EF17
Indicadores 
correlatos

Total de funcionários em expediente 
integral (Banco Mundial) 11.933 11.421 11.897 SDG8, GRI 401

Fora dos EUA (%) 39,6 41,0 42,0

Consultores de curto prazo/
temporários (FREs) 4.295 4.757 4.948

Participação de funcionários  
(Banco Mundial, %) 70 73 80

Índice de diversidade (Banco Mundial) 0,86 0,89 0,91 SDG8, GRI 405

Mulheres em cargos de gerência (%) 37,8 37,5 39,0

Gerentes Parte II (%) 41,4 43,5 43,3

GF+ técnico das mulheres (%) 43,1 43,9 44,2

GF+ das Subsaarianas/Caribenhas (%) 11,6 12,2 12,9

Média de dias de treinamento por 
pessoal na sede 3,2 3,3 3,7 SDG8, GRI 404

Média de dias de treinamento por 
pessoal nas representações nacionais 3,6 3,5 4,2

Observação: – = não disponível; FTE = equivalente a expediente integral (pessoal); GF+ = grau salarial GF 
ou superior, ou seja, profissional; GRI = Iniciativa de Relatório Global; SDG = Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável.
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Desenvolvimento dos negócios em situações de fragilidades, conflitos e violência 

(FCV). Para abordar o novo panorama de pobreza, a estratégia propõe uma significativa 

expansão do trabalho nos países mais pobres do mundo e nos países que enfrentam 

situações de fragilidades, conflitos e violência (FCV). O Grupo Banco Mundial está empe-

nhado em fortalecer a Proposição de Valor do Emprego para o pessoal que se expõe ao 

perigo para cumprir a missão da organização. Esforços nesse sentido incluem forneci-

mento de melhoria do aprendizado e oportunidades de carreira; garantia de que o pes-

soal seja remunerado e recompensado por seu compromisso; e investimento em termos 

de segurança, proteção e bem-estar do pessoal e das famílias nos locais frágeis, afetados 

por conflitos e violentos. 

Cultivo do conhecimento do pessoal. A facilitação do aprendizado permite ao 

Banco Mundial oferecer soluções aos clientes, compartilhar o conhecimento de van-

guarda e reter os maiores talentos. O desenvolvimento do aprendizado continua sendo 

uma prioridade para todo o pessoal, sendo que o Campus Aberto de Aprendizagem 

on-line continua a se expandir. Atualmente sedia 9.523 aulas, sendo que a partir do final 

do exercício financeiro de 2017, 87% do pessoal terá comparecido a pelo menos uma 

sessão de aprendizagem. No exercício financeiro de 2017, o Banco Mundial desenvolveu 

um novo canal de aprendizagem profissional que inclui todo o pessoal do Banco Mundial 

que tem “Conhecimento” e/ou “Aprendizagem” em sua designação do cargo. Isso per-

mite que os profissionais na comunidade de conhecimento e aprendizagem comparti-

lhem lições e as melhores práticas para promover a inovação. 

Solução de conflitos no local de trabalho. O Banco Mundial promove um local de 

trabalho positivo e respeitoso. Contudo, se um conflito no local de trabalho permanecer 

sem solução, poderá ser abordado por meio dos Serviços de Justiça Interna, que ofere-

cem serviços formais e informais.

No exercício financeiro de 2017, os Serviços de Justiça Interna (IJS, na sigla em inglês) 

criaram e implementaram um novo processo de dois níveis para abordar avaliações de 

desempenho, classificações de desempenho e o modo como o pessoal é colocado nos 

planos de desempenho “Oportunidade de Melhorar”. O primeiro nível, o processo de 

Revisão Administrativa (AR, na sigla em inglês), é administrado pelos Recursos Humanos. 

O segundo nível, o processo de Revisão da Gestão de Desempenho (PMR, na sigla em 

inglês), é administrado pelos Serviços de Revisão por Pares. Essa segunda etapa permite 

que um revisor imparcial avalie a decisão em questão e considere se a Administração agiu 

dentro de seu âmbito de ação ou, de outra forma, se cumpriu suas obrigações em relação 

ao funcionário. Durante o exercício financeiro de 2017, dois terços dos funcionários que 

usaram a AR decidiram não prosseguir para o processo de PMR. Dentre os funcionários 

que utilizaram PMR, mais de um terço dos casos foram resolvidos com sucesso em pro-

cessos de mediação. O novo processo de AR/PMR fornece aos funcionários e à gerência 

um processo mais eficaz e tem reduzido consideravelmente o tempo necessário para 

resolução das preocupações dos funcionários com relação às decisões da gerência em 

termos de desempenho. 

Proteção do direito de expressão dos funcionários. Os direitos e interesses dos 

funcionários também são representados pela Associação do Pessoal (SA) do Grupo 

Banco Mundial. Mais de 11 mil funcionários são membros da SA, incluindo as adesões 

de Associações de Pessoal de Representações Nacionais (COSA) estabelecidas em todo o 

mundo. Este ano, a SA trabalhou com a Administração e a Diretoria Executiva para melho-

rar a remuneração das representações dos países, progredir nos benefícios em saúde 

para os funcionários e atualizar os sistemas de gestão de desempenho. A Associação do 

Pessoal continuou a falar com o pessoal nas representações nacionais por meio de sua 

rede COSA e forneceu treinamento ao pessoal de campo sobre o papel da SA e sobre os 

direitos trabalhistas dos funcionários.

Para obter mais informações, favor consultar o site  
worldbank.org/corporateresponsibility.

http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/crinfo
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Para assegurar que se responsabiliza perante seus clientes e acionistas, mantém os mais 
elevados padrões de desempenho em termos de eficácia no desenvolvimento, protege a 
integridade dos projetos que financia e constantemente melhora a eficácia de suas ope-
rações internas, o Banco Mundial se beneficia da perícia de quatro grupos importantes:  
o Painel de Inspeção, o Grupo de Avaliação Independente, a Vice-Presidência de
Integridade e a Vice-Presidência de Auditoria Interna.

Painel de Inspeção 
O Painel de Inspeção foi criado pela Diretoria Executiva do Banco Mundial como meca-
nismo independente de reclamações para pessoas e comunidades que acreditam terem 
sido, elas próprias, prejudicadas por um projeto financiado pelo BIRD ou pela AID ou 
que ainda possam vir a ser prejudicadas por esse projeto. O painel é composto por três 
membros de diferentes países, que são escolhidos por sua perícia em desenvolvimento 
internacional e um pequeno secretariado.

No exercício financeiro de 2017, o painel recebeu nove reclamações e entregou ao 
Conselho relatórios sobre investigações de casos de Uganda e Kosovo. O Conselho apro-
vou também o Plano de Ação Administrativa acordado por meio de um processo de 
mediação, após a investigação do painel relacionada ao reassentamento das comuni-
dades Maasai no Quênia. Em resposta ao caso de Uganda, o Banco Mundial criou uma 
Força-Tarefa Global da Violência Baseada no Gênero para desenvolver recomendações 
sobre como prevenir e lidar com a violência baseada no gênero em seus projetos. No 
âmbito da sua missão de promover a aprendizagem institucional e melhorar a eficácia 
no desenvolvimento das operações do Banco Mundial, o painel continuou sua série ins-
pirado nas lições obtidas de seus casos durante 23 anos, com a divulgação de relatórios 
sobre povos indígenas e avaliação ambiental. O relatório anual do Painel de Inspeção está 
disponibilizado on-line no site worldbank.org/inspectionpanel.

Grupo de Avaliação Independente 
O Grupo de Avaliação Independente (IEG) é uma unidade independente que responde 
diretamente à Diretoria Executiva. A missão do grupo é fortalecer a eficácia no desem-
penho das instituições do Grupo Banco Mundial por meio de avaliações que informam 
estratégias e trabalho futuro.

O IEG avalia os resultados das operações do Banco Mundial e oferece recomendações 
para melhorias. Por meio de suas recomendações, o grupo também contribui para o 
aprendizado e melhorias no âmbito interno e instrui a formulação de novas orientações, 
políticas e procedimentos, bem como estratégias de país e setoriais para o trabalho do 
Banco Mundial. A mais recente revisão anual dos resultados e do desempenho do Grupo 
Banco Mundial efetuada pelo IEG avalia as tendências do resultado do desenvolvimento 
para o Banco Mundial no nível corporativo e por região e setor industrial. Este e outros 
relatórios do IEG estão disponibilizados on-line no site ieg.worldbankgroup.org.

Vice-Presidência de Integridade 
A Vice-Presidência de Integridade (INT) é responsável por evitar, impedir, investigar e 
impor sanções relacionadas à fraude e corrupção nos projetos financiados pelo Grupo 
Banco Mundial. Como resultado das investigações da INT, o Grupo Banco Mundial san-
cionou 60 entidades no exercício financeiro de 2017. A INT também participou de  

Garantia de Responsabilização 
e Melhoria das Operações  
no Banco Mundial

http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Home.aspx
http://ieg.worldbankgroup.org/
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A Política do Banco Mundial sobre Acesso à Informação

Sete anos após sua implementação, a Política de Acesso à Informação (AI) continua a 
ocupar uma posição central na Agenda Aberta do Banco Mundial. A Política de AI impul-
sionou o Banco Mundial para a era da informação, passando de uma lista limitada de 
documentos divulgáveis para o conceito transformador de que todas as informações de 
posse do Banco Mundial devem ser acessíveis ao público, salvo os documentos incluídos 
em uma lista definida de exceções. A mudança fundamental para uma maior transpa-
rência tem contribuído para a expansão das relações do Banco Mundial com os clientes, 
dentro da comunidade do desenvolvimento e com novos parceiros e influenciadores. 

A Política de AI foi a base para o grande número de iniciativas abertas que a 
acompanham – inclusive Dados Abertos, Finanças Abertas, o Repositório de Conhecimento 
Aberto, Arquivos Abertos e a plataforma Consultas – todas estas tornam o trabalho do 
Banco Mundial transparente, acessível e responsável. Os principais pontos de entrada para 
as Informações do Banco Mundial são o portal on-line Projetos e Operações, que fornece 
informação detalhada sobre operações de empréstimo, e o site Documentos e Relatórios, 
que contém mais de 200 mil documentos acessíveis gratuitamente ao público.

Para obter mais informações e enviar pedidos de informação ao Banco Mundial, favor 
consultar o site worldbank.org/en/access-to-information.

22 Acordos de Solução Negociada (NRA, na sigla em inglês) com entidades e indiví-
duos envolvidos em práticas passíveis de aprovação por lei e está trabalhando com eles 
de forma ativa para melhorar seus padrões de conformidade. No exercício financeiro 
de 2017, a unidade de serviços forenses realizou um total de 13 auditorias envolvendo  
19 entidades e 31 contratos no valor de mais de US$ 518 milhões.

O Grupo Banco Mundial, juntamente com outros bancos multilaterais de desenvol-
vimento participantes, reconheceu 84 exclusões cruzadas. Cada vez mais multijurisdi-
cionais e complexas, as investigações estão ajudando o Banco Mundial a enfrentar os 
riscos associados a determinados setores, contratos de valor elevado, países da AID e nos 
Estados frágeis.

A INT também assessora o projeto e a implementação de ferramentas de mitigação 
e monitoramento de riscos. Este ano, colaborou com diversas autoridades nacionais em 
todas as regiões do Banco Mundial em reuniões e workshops destinados a fortalecer a 
capacidade de auditoria investigativa, preventiva e forense; ferramentas de compartilha-
mento de informações; e proatividade na abordagem dos riscos relacionados a projetos no 
campo. Após seus compromissos na Cúpula Anticorrupção de Londres em maio de 2016, 
a INT está desenvolvendo um Mecanismo de Compartilhamento de Informações Globais 
sobre Medidas Administrativas contra a Corrupção para facilitar o compartilhamento de 
dados sobre exclusões, sanções administrativas e sanções entre os parceiros anticorrupção. 
O relatório anual da INT está disponibilizado on-line no site worldbank.org/integrity.

Vice-Presidência de Auditoria Interna 
A Vice-Presidência de Auditoria Interna (IAD) examina os processos do Grupo 
Banco Mundial de um ponto de vista objetivo e independente para ajudar a melhorar 
suas operações. A IAD presta consultoria sobre a competência de gestão de riscos do 
Grupo Banco Mundial e identifica as lacunas e as deficiências em seus controles inter-
nos. A IAD realiza tanto revisões preliminares dos riscos emergentes e novas iniciativas 
quanto revisões oportunas “pós-implementação”. Trabalha com a direção executiva para 
desenvolver planos de ação corretiva e acompanha esses planos para garantir que sejam 
implementados até a data acordada.

No exercício financeiro de 2017, a IAD realizou avaliações do controle de qualidade e 
revisões de consultoria em operações de desenvolvimento, processos corporativos, além 
de tecnologia da informação e gestão de dados. Alguns temas abordados incluem pro-
cessos de sanção do Grupo Banco Mundial, gestão das operações de mudança do clima 
do Banco Mundial (bem como das operações da IFC e da MIGA), alocação orçamentária 
da participação dos países, planejamento da força de trabalho, segurança global, além 
de segurança de rede e acesso remoto. Os relatórios anuais e trimestrais da IAD estão 
disponibilizados on-line no site worldbank.org/internalaudit.

http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency
http://www.worldbank.org/en/about/unit/internal-audit-vice-presidency
http://www.worldbank.org/en/access-to-information
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Colaboração no Grupo Banco Mundial 
As principais instituições do Banco Mundial – o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) – traba-

lham em uma coordenação mais estreita com a Corporação Financeira Internacional (IFC) 

e a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) para alavancar a força coletiva 

do Grupo Banco Mundial em benefício de seus países parceiros. A vantagem comparativa 

do Grupo Banco Mundial é sua capacidade de trabalhar com diferentes partes interessa-

das. Esta capacidade é proveniente da poderosa combinação de profundidade dos países 

e abrangência global, instrumentos e relações dos setores público e privado, conheci-

mento multissetorial e a capacidade de mobilização e alavancagem de financiamentos.

Antes de desenvolver uma nova estratégia de parcerias com um país cliente, o Grupo 

Banco Mundial realiza um Diagnóstico Sistemático de País, que identifica as barreiras à 

eliminação da pobreza extrema e à promoção da prosperidade compartilhada no país. 

Os peritos do Banco Mundial estão organizados em equipes de Práticas Globais – 14 prin-

cipais áreas técnicas de perícia em desenvolvimento – e Áreas de Soluções Transversais 

– áreas de desafio global, incluindo gênero, empregos e fragilidades. Trabalham em

conjunto com o pessoal das representações nacionais, a IFC, a MIGA e países parceiros

para priorizar o programa de apoio financeiro, analítico, de consultoria e de integração

do Grupo Banco Mundial. Essas áreas prioritárias baseiam-se na vantagem comparativa

do Grupo Banco Mundial e nas prioridades dos clientes. Esse apoio está associado ao

Mecanismo de Parceria de Países, o qual descreve as intervenções estratégicas de que

participarão o Grupo Banco Mundial e os países parceiros.

Esse processo está em vigor desde julho de 2014, sendo que, a partir do final deste 

exercício financeiro, o Grupo Banco Mundial terá concluído Diagnósticos Sistemáticos de 

Países em 62 países e novos Mecanismos de Parceria de Países em 46 países. As primei-

ras lições decorrentes da preparação do primeiro grupo de estratégias indicam que esse 

novo modelo melhorou a coordenação e a colaboração entre as instituições do Grupo 

Banco Mundial. O Diagnóstico Sistemático de País agregou um valor considerável à par-

ticipação do Grupo Banco Mundial nos países por meio de uma robusta base analítica e 

empírica para fins de priorização das intervenções.

A colaboração obtida do BIRD, AID, IFC e MIGA tem aumentado ao longo do tempo 

e abrange uma série de atividades nos níveis regional, nacional, setorial e temático. Essa 

colaboração inclui a preparação de Mecanismos Conjuntos de Parceria de Países, pro-

jetos conjuntos de investimento – notadamente para infraestrutura e o setor financeiro 

– e serviços conjuntos de consultoria e atividades de clima de investimento. Por exem-

plo, para ajudar a aumentar a energia limpa e a um preço razoável em Gana, o Grupo

Banco Mundial está fornecendo um empréstimo de US$ 200 milhões do BIRD e uma

garantia de US$ 500 milhões da AID para o Projeto de Gás Sankofa. A IFC está fornecendo 

US$ 300 milhões em financiamentos para o patrocínio do projeto e a MIGA está forne-

cendo US$ 217 milhões em garantias contra riscos para apoiar as necessidades comerciais 

de empréstimo do patrocinador. O projeto vai gerar até 40% da capacidade atual de

geração de Gana e substituirá os combustíveis poluentes por um gás natural doméstico,

mais economicamente viável e mais limpo.

O Banco Mundial presta contas a seus acionistas e ao público por meio de um con-

junto de mecanismos de feedback e responsabilização. Entre eles figuram o Quadro de 

Os Papéis e Recursos 
do Banco Mundial 
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Resultados Corporativos do Grupo Banco Mundial, o Sistema de Medição dos Resultados 

da AID e as oportunidades frequentes de discutir o progresso das operações com a 

Diretoria Executiva do Banco Mundial. 

Compromissos financeiros do BIRD 
O BIRD é uma cooperativa global de desenvolvimento de propriedade de seus 189 paí-

ses membros. Por ser o maior banco de desenvolvimento multilateral do mundo apoia 

a missão do Grupo Banco Mundial mediante o fornecimento de empréstimos, garantias, 

produtos de gestão de risco e serviços de consultoria aos países de renda média e de 

baixa renda solventes, bem como a coordenação de respostas aos desafios globais e 

regionais. No exercício financeiro de 2017, os novos compromissos de empréstimo do 

BIRD totalizaram US$ 22,6 bilhões para 133 operações, das quais 11 eram operações mis-

tas do BIRD e da AID. (Ver as tabelas de empréstimos regionais na página 35 e as tabelas 

de empréstimos por setor e tema na página 77).

Recursos e modelo financeiro do BIRD 
Para financiar os projetos de desenvolvimento nos países membros, o BIRD financia seus 

empréstimos com capital próprio e com dinheiro tomado de empréstimo nos mercados 

de capital mediante a emissão de títulos do Banco Mundial. O BIRD tem classificação 

Aaa da Moody’s e AAA da Standard & Poor’s, sendo que os investidores consideram seus 

títulos como valores mobiliários de alta qualidade. Sua estratégia de financiamento des-

tina-se a alcançar o melhor valor de longo prazo em uma base sustentável para os mem-

bros mutuários. A capacidade do BIRD de intermediar os recursos financeiros que obtém 

em mercados de capital internacionais para os países membros em desenvolvimento é 

importante na ajuda para alcançar seus objetivos. 

Todos os títulos do BIRD apoiam o desenvolvimento sustentável. O BIRD emite seus 

títulos por meio de ofertas globais e emissões de obrigações adaptadas às necessida-

des de mercados ou tipos de investimento específicos. Seus títulos conectam os setores 

público e privado aos objetivos de desenvolvimento do Banco Mundial por meio desses 

investidores como gestores de ativos, empresas de seguro, fundos de pensão, bancos 

centrais, corporações e tesourarias bancárias de todo o mundo. O BIRD emite títulos para 

os investidores em diversas moedas, prazos de vencimento e mercados e com prazos 

fixos e variáveis. O BIRD geralmente abre novos mercados para investidores internacio-

nais mediante a emissão de novos produtos ou títulos nas moedas dos mercados emer-

gentes. Os volumes anuais de financiamento do BIRD variam de um ano para outro. 

A estratégia do BIRD permite-lhe tomar empréstimos em condições de mercado favo-

ráveis e repassar a economia obtida a seus membros mutuários. Os recursos não imedia-

tamente destinados a empréstimos são mantidos na carteira de investimentos do BIRD 

para proporcionar liquidez a suas operações.

No exercício financeiro de 2017, o BIRD arrecadou 56 bilhões em equivalentes ao dólar 

dos Estados Unidos (USDeq), emitindo títulos em 24 moedas. Seu capital compreende 

basicamente capital e reservas integralizados. Nos termos das resoluções de aumento 

FIGURA 8 MODELO DE NEGÓCIOS DO BIRD
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geral e seletivo do capital aprovadas pela Assembleia de Governadores em 16 de março 

de 2011, o capital subscrito deve aumentar em US$ 87 bilhões, dos quais US$ 5,1 bilhões 

serão pagos. Os períodos de subscrição para o aumento seletivo e geral do capital deverão 

terminar em março de 2017 e março de 2018, respectivamente, após a aprovação pela 

Diretoria Executiva das solicitações de prorrogação feitas pelos acionistas. Em 30 de junho 

de 2017, o aumento cumulativo no capital subscrito totalizou US$ 78,7 bilhões. Os mon-

tantes pagos em conexão com esse aumento de capital foram de US$ 4,6 bilhões. 

Por ser uma instituição de cooperação, o BIRD não visa a maximizar os lucros, mas 

a obter rendimentos suficientes para garantir sua solidez financeira e manter suas ativi-

dades de desenvolvimento. Da receita líquida alocável do exercício financeiro de 2017, 

a Diretoria Executiva recomendou à Assembleia de Governadores a transferência de 

US$ 123 milhões para a AID e a alocação de US$ 672 milhões para a Reserva Geral. Como 

parte de suas atividades de concessão de empréstimos, obtenção de empréstimos e 

investimentos, o BIRD está exposto aos riscos de mercado, riscos de contraparte, riscos 

creditícios dos países e riscos operacionais. O Principal Responsável pela Gestão de Risco 

do Grupo Banco Mundial lidera a função de supervisão de risco, reporta-se à Diretoria 

Executiva de modo independente e de forma contínua e apoia o processo institucional 

de tomada de decisão por meio dos comitês dedicados de riscos. Além disso, o BIRD ins-

taurou uma sólida estrutura de gestão de riscos, a qual apoia a direção executiva em suas 

funções de supervisão. A estrutura destina-se a possibilitar e apoiar o BIRD na consecu-

ção de seus objetivos de uma forma financeiramente sustentável. Uma medida resumida 

do perfil de risco do BIRD é o coeficiente capital-empréstimos, administrado diretamente 

em conformidade com sua perspectiva financeira e de risco. Esse coeficiente era de 

22,8% em 30 de junho de 2017.

Compromissos financeiros da AID 
A AID é a maior fonte multilateral de financiamento concessional do mundo para os países 

mais pobres. Fornece créditos, subsídios e garantias concessionais para desenvolvimento 

em apoio às iniciativas desses países para aumentar o crescimento econômico, reduzir 

a pobreza e melhorar as condições de vida dos pobres. No exercício financeiro de 2017,  

78 países estavam qualificados para a assistência da AID. Além disso, a Índia, que deixou 

de ser assistida pela AID no exercício financeiro de 2014, recebeu apoio de transição em 

condições excepcionais durante o período da AID17, o qual abrange os exercícios financei-

ros de 2015-2017. No exercício financeiro de 2017, os novos compromissos de empréstimo 

da AID totalizaram US$ 19,5 bilhões para 261 operações, das quais 11 eram operações 

mistas do BIRD e da AID. Esses compromissos incluíram US$ 16,2 bilhões em créditos,  

US$ 3,2 bilhões em subsídios e US$ 50 milhões em garantias. (Ver as tabelas de emprésti-

mos regionais na página 35 e as tabelas de empréstimos por setor e tema na página 77).

Recursos e modelo financeiro da AID 
Tradicionalmente a AID é financiada em grande parte por contribuições dos países par-

ceiros desenvolvidos e de renda média. O financiamento adicional é proveniente de 

transferências da receita líquida do BIRD, subsídios da IFC e amortizações de mutuários 

de créditos anteriores da AID. O pacote inovador da AID18 transformará essa abordagem 

com a introdução de um modelo financeiro híbrido que mistura contribuições com a 

dívida dos mercados com início no período da AID18. A AID recebeu sua primeira classifi-

cação do crédito público – AAA – em 2016. Os parceiros no desenvolvimento reúnem-se 

a cada três anos para recapitalizar os recursos financeiros da AID e rever suas políticas. As 

despesas administrativas são recuperadas principalmente por meio das taxas de serviços 

pagas pelos países beneficiários.

A autoridade do compromisso da AID é denominada Direitos Especiais de Saque 

(SDRs). Os equivalentes a dólares dos Estados Unidos aqui apresentados baseiam-se na 

taxa de câmbio de referência da AID17 e são fornecidos para fins ilustrativos. Na Décima 

Para obter mais informações, favor consultar o site worldbank.org/ibrd.

http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
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Sétima Reposição da AID (AID17), os recursos totais somaram 38,7 bilhões (equivalente a 

US$ 57,9 bilhões) em Direitos Especiais de Saque (SDR). Este total reflete as atualizações 

feitas após as discussões sobre reposição.

Um total de 48 parceiros, dos quais 4 são novos contribuintes, forneceram SDR 

16,9 bilhões (US$ 25,5 bilhões) em subsídios, dos quais SDR 0,7 bilhão (US$ 1,1 bilhão)  

é a parcela de subsídio das contribuições dos empréstimos concessionais dos parceiros. 

Os parceiros forneceram SDR 3,3 bilhões (US$ 4,9 bilhões) em empréstimos concessio-

nais de parceiros ou SDR 2,5 bilhões (US$ 3,8 bilhões) excluindo-se o elemento de sub-

sídio dos empréstimos. Os parceiros contribuintes também forneceram SDR 2,8 bilhões 

(US$ 4,2 bilhões) como compensação pelo alívio da dívida nos termos da Iniciativa 

Multilateral de Alívio da Dívida. Os reembolsos de créditos (amortizações do principal e 

dos juros) dos beneficiários da AID forneceram SDR 11,1 bilhões (US$ 16,8 bilhões). Esse 

número inclui SDR 1,9 bilhão (US$ 2,8 bilhões) de amortizações contratuais aceleradas 

de créditos em mora dos países que deixaram de ser assistidos pela AID e pré-paga-

mentos voluntários, bem como SDR 1,7 bilhão (US$ 2,6 bilhões) de saldos transferidos 

de reposições anteriores. As transferências do BIRD e da IFC, inclusive renda de inves-

timentos associados, totalizaram SDR 1,7 bilhão (US$ 2,6 bilhões). Essas transferências 

são aprovadas anualmente pela Assembleia de Governadores do BIRD e pela Diretoria 

Executiva da IFC e baseiam-se nas avaliações dos resultados anuais e das capacidades 

financeiras das instituições.

A autoridade do compromisso da AID17 foi aumentada em US$ 5 bilhões no exercí-

cio financeiro de 2016. Desses recursos financeiros, US$ 3,9 bilhões foram destinados à 

criação do Mecanismo de Ampliação para o restante da AID17, US$ 900 milhões recapi-

talizaram o Guichê de Resposta a Crises e US$ 200 milhões apoiaram a assistência aos 

refugiados no Oriente Médio e Norte da África. Essa medida adotada uma única vez foi 

financiada por recursos liberados graças ao uso mais eficiente da liquidez da AID.

Reposições da AID17 e AID18 
Fundamentado na Estratégia do Grupo Banco Mundial, o pacote de políticas da AID17 

incluiu uma série de compromissos de políticas e indicadores de desempenho sob 

o Sistema de Medição de Resultados da AID. O tema dominante de ”Otimização do 

impacto no desenvolvimento” concentra-se em ajudar os países da AID a aproveitar 

melhor os recursos privados, recursos públicos e o conhecimento, com maior ênfase nos 

resultados e na eficácia dos custos. Os quatro temas especiais da AID17 – mudança do 

clima, Estados frágeis e afetados por conflitos, igualdade de gênero e crescimento inclu-

sivo – tiveram por objetivo fortalecer a participação da AID em questões de vanguarda 

nos níveis global, regional e nacional.

A Reposição transformacional da AID18 foi finalizada em dezembro de 2016 e resultou 

em um nível recorde de reposição de registros de US$ 75 bilhões para financiar projetos 

de 1o de julho de 2017 a 30 de junho de 2020. Três temas especiais da AID18 foram man-

tidos da AID17 – mudança do clima; gênero e desenvolvimento; e fragilidades, conflitos e 

violência – e dois novos tópicos foram introduzidos – governança e instituições, além de 

FIGURA 9 MODELO DE NEGÓCIOS DA AID
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empregos e transformação econômica – que estão em linha com o tema preponderante 

de “Rumo a 2030: Investindo em crescimento, resiliência e oportunidade”.

FIGURA 10 REPOSIÇÕES DA AID

BILHÕES DE DÓLARES

Transações de gestão de riscos do BIRD e da AID 
O BIRD oferece produtos financeiros que permitem aos clientes financiar com eficiência 

seus programas de desenvolvimento e gerenciar riscos relacionados com moedas, taxas 

de juros, preços dos produtos básicos e desastres naturais. No exercício financeiro de 

2017, a Tesouraria do Banco Mundial efetuou USDeq 1,7 bilhão em transações compen-

satórias, sendo USDeq 633 milhões em conversões de moeda e USDeq 1,1 bilhão em 

conversões de taxas de juros para auxiliar os mutuários na gestão da moeda e dos riscos 

das taxas de juros durante a vida útil dos seus empréstimos com o BIRD. As transações de 

gestão de riscos de desastres totalizaram US$ 425 milhões em títulos pandêmicos e deri-

vativos para fornecer apoio financeiro ao Mecanismo de Financiamento de Emergência 

Pandêmica (PEF, na sigla em inglês). A Tesouraria do Banco Mundial executou transações 

de swap no total de USDeq 109 bilhões para gerir os riscos do balancete do BIRD. 

A AID gerencia os riscos em seu balancete relacionados a moedas e taxas de juros e 

ajuda os países membros a gerirem os riscos associados a desastres executando transa-

ções com mercados financeiros. No exercício financeiro de 2017, a Tesouraria do Banco 

Mundial executou transações de swap no total de USDeq 15,7 bilhões para gerir os riscos 

do balancete da AID e uma transação de US$ 34 milhões para renovar a cobertura do 

Programa de Seguros contra Desastres no Pacífico, o qual oferece proteção contra terre-

motos e ciclones tropicais nas Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Samoa, Tonga e Vanuatu.

Criação de orçamento eficaz para questões complexas 
de desenvolvimento 
O Grupo Banco Mundial alinha seus recursos utilizando o processo “W” para planeja-

mento estratégico, orçamento e revisão do desempenho. Os cinco pontos do “W” repre-

sentam marcos de decisão específicos no processo:

W1:  A gerência de alto nível estabelece prioridades do planejamento estratégico para o 

Grupo Banco Mundial.

W2:  A gerência no nível da Unidade Vice-Presidencial (VPU) examina e atende a priori-

dades corporativas.

W3:  A Diretoria Executiva aprimora a orientação sobre prioridades para cada instituição 

dentro do Grupo Banco Mundial. 

Para obter mais informações, favor consultar o site ida.worldbank.org.
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Observação: n.a. = não se aplica. Os dados refletem os relatórios da reposição final acordada e as taxas de câmbio 
utilizadas durante as discussões sobre a reposição.
a. Os recursos internos da AID incluem amortizações do principal e rendimentos de investimentos.
b. Excluída a lacuna de financiamento estrutural. Inclui contribuições para HIPC.

Recursos próprios da AIDa

Transferências do BIRD e da IFC
Remuneração dos doadores pelo perdão da dívida da MDRI

Empréstimos concessionais de parceiros 
Contribuições de doadoresb Dívida de mercado

AID18 EF18-20AID17 EF15-17

http://ida.worldbank.org/
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W4:  A diretoria no nível da VPU desenvolve programas de trabalho e planos de recru-

tamento em resposta a determinadas prioridades e conjuntos orçamentários 

planejados.

W5:  A Diretoria Executiva revisa o orçamento agregado no nível da VPU. A Diretoria 

Executiva revisa e aprova o conjunto orçamentário da VPU para o exercício finan-

ceiro seguinte.

O processo “W” baseia-se nas demandas e expectativas dos clientes de definir e 

estabelecer prioridades institucionais, reforçar a seletividade e a prestação eficiente e 

defender uma maior colaboração por parte do Grupo Banco Mundial. Durante os últimos 

ciclos de planejamento orçamentário, o Grupo Banco Mundial alcançou um importante 

progresso no alinhamento das receitas e despesas e no direcionamento dos orçamentos 

em favor das prioridades institucionais. 

Em um momento de incerteza econômica e desafios globais, o Grupo Banco Mundial 

está sendo solicitado a lidar com um número cada vez maior de questões complexas 

de desenvolvimento. Durante o período de planejamento do exercício financeiro de 

2018-2020, o Grupo Banco Mundial focará as tendências e prioridades resultantes dos 

objetivos da organização de erradicação da pobreza extrema e promoção da prosperi-

dade compartilhada, o exercício da Perspectiva Futura, a ampliação de operações nos 

países da AID (principalmente nas áreas frágeis e afetadas por conflitos) e os compro-

missos da política da AID18. Para ampliar o apoio para uma melhor potencialização de 

recursos por meio da participação do setor privado, o novo Guichê do Setor Privado da 

AID foi criado para aumentar o investimento no setor privado em ambientes frágeis e de 

baixa capacidade, juntamente com o trabalho contínuo para criação de um Grupo Banco 

Mundial mais ágil, eficiente e inovador.

Lidar com incertezas políticas globais e  
das políticas econômicas 
O Principal Responsável pela Gestão de Risco do Grupo Banco Mundial monitora os 

ambientes políticos e econômicos globais que podem afetar as finanças da instituição, 

além de ter uma visão geral dos riscos financeiro e operacional. No exercício financeiro 

de 2017, a economia global entrou em um período caracterizado por uma certa recu-

peração, ainda que com grande incerteza. O crescimento econômico nas economias 

avançadas continua deficiente, os preços mais baixos dos produtos básicos atingiram as 

economias em desenvolvimento. O elevado nível de potencialização das empresas e os 

respectivos empréstimos externos nos grandes mercados emergentes constituem mais 

uma vulnerabilidade primordial para os países mutuários do Banco Mundial.

A incerteza das políticas apresenta um importante risco global. Existe uma possibili-

dade significativa de a atividade econômica divergir da base de referência que prevê um 

fortalecimento gradual da atividade global. As potenciais pressões protecionistas são um 

risco significativo. Há ainda uma considerável incerteza, porém, em relação a quando e 

até que ponto essas pressões podem transformar-se em medidas concretas e as formas 

que podem assumir. Os países com economias abertas e que dependem do comércio, 

incluindo muitos países de renda baixa, estariam entre os mais vulneráveis. Um maior 

protecionismo poderia também afetar os fluxos de investimento direto estrangeiro para 

os países em desenvolvimento.

A posição da política dos principais bancos centrais, à medida que avançam em dife-

rentes ritmos para normalizar a política monetária, é outra fonte de incerteza. As expec-

tativas das taxas de juros dos mercados podem ajustar-se bruscamente em resposta a 

uma maior inflação ou a desenvolvimentos da política fiscal, o que deve afetar tanto as 

taxas de juros quanto a apetência pelo risco. Os países mais vulneráveis são os países 

que dependem do investimento de carteira para financiar os atuais desequilíbrios das 

contas correntes. A divergência das expectativas da política monetária pode também 

levar a outros movimentos das taxas de câmbio. Os setores empresariais que precisam do 

serviço de grandes empréstimos em moeda estrangeira não cobertos podem enfrentar 

um estresse diante de movimentos radicais das taxas de câmbio. Em alguns países, os 

grandes passivos contingentes podem ser uma fonte de risco e perturbação. 
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TABELA 19 PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DO BIRD, 
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2013–2017

EM MILHÕES DE DÓLARES, EXCETO COEFICIENTES, QUE ESTÃO EM PERCENTAGENS

INDICADOR EF13 EF14 EF15 EF16 EF17

Pontos importantes 
de empréstimos

Compromissosa 15.249 18.604 23.528 29.729 22.611

Desembolsos brutosb 16.030 18.761 19.012 22.532 17.861

Desembolsos líquidosb 6.552 8.948 9.999 13.197 8.731

Base reportada

Demonstrações de resultados

Assembleia de Governadores - 
transferências aprovadas 
e outras transferências (663) (676) (715) (705) (497)

Renda líquida/(perdas) 218 (978) (786) 495 (237)

Balanço Patrimonial

Total de ativos 325.601 358.883 343.225 371.260 405.898

Carteira de investimentos líquidos 33.391 42.708 45.105 51.760 71.667

Empréstimos líquidos de mora 141.692 151.978 155.040 167.643 177.422

Carteira de empréstimos obtidos 134.997 152.643 158.853 178.231 207.144

Renda alocável

Renda alocável 968 769 686 593 795

Alocada como a seguir:

Reserva Geralc 147 0 36 96 672

Associação Internacional de 
Desenvolvimento (AID)d 621 635 650 497 123

Superávit 200 134 0 0 0

Adequação de capital

Capital utilizávele 39.711 40.467 40.195 39.424 41.720

Coeficiente capital-empréstimos 
(%)f 26,8 25,7 25,1 22,7 22,8

Observação: Para obter uma apresentação completa dos dados dos exercícios financeiros, favor 
consultar as demonstrações financeiras completas disponíveis em worldbank.org/financialresults.
a. Compromissos incluem compromissos de garantia e mecanismos de garantia aprovados pela

Diretoria Executiva do Banco Mundial.
b. Os montantes incluem transações com a Corporação Financeira Internacional (IFC) e taxas

por tramitação dos empréstimos.
c. O montante de 30 de junho de 2017 representa a transferência proposta para a Reserva Geral

da renda líquida do EF17, aprovada em 3 de agosto de 2017 pela Diretoria Executiva.
d. Em 3 de agosto de 2017, a Diretoria Executiva recomendou à Assembleia de Governadores

do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) uma transferência de
US$ 123 milhões para a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).

e. O capital utilizável é composto de capital integralizado utilizável e ganhos retidos e reservas.
f. O coeficiente capital-empréstimos compara o capital utilizável do BIRD com suas posições

em risco correntes para avaliar sua adequação de capital. O limite mínimo atual é de 20%.

TABELA 20 EMPRÉSTIMOS TOTAIS DO BIRD, EXERCÍCIOS FINANCEIROS 
DE 2013-2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

EMPRÉSTIMO EF13 EF14 EF15 EF16 EF17

Compromissos totais 15.249 18.604 23.528 29.729 22.611

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:22669594~menuPK:8336873~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:29708,00.html
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TABELA 21 EMPRÉSTIMOS DO BIRD POR SETOR, EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2013-2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

SETOR EF13 EF14 EF15 EF16 EF17

Agricultura, Pesca e Silvicultura 886 829 843 561 754

Educação 1.100 1.192 1.496 1.788 1.074

Energia e Setor Extrativista 1.207 2.359 3.361 4.599 4.434

Setor Financeiro 1.613 1.360 3.433 2.657 1.879

Saúde 698 793 893 1.181 1.189

Indústria, Comércio e Serviços 750 1.106 1.684 3.483 2.694

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

102 262 90 194 503

Administração Pública 3.670 4.162 3.175 5.111 4.754

Proteção Social 1.772 1.006 2.687 1.393 778

Transportes 2.675 4.089 3.202 4.569 2.551

Abastecimento de Água, 
Saneamento e Gestão de 
Resíduos 777 1.447 2.664 4.192 2.000

Total 15.249 18.604 23.528 29.729 22.611

Observação: A soma dos números pode não ser exata devido ao arredondamento. No exercício 
financeiro de 2017, novas categorias setoriais substituíram a taxonomia anterior como parte de 
uma iniciativa interna de modernização dos dados. Os dados do último exercício financeiro aqui 
reportados foram revisados para refletir as novas categorias e, portanto, podem não corresponder 
aos números publicados nos relatórios anuais anteriores. Para obter informações adicionais sobre 
as mudanças, favor consultar o site projects.worldbank.org/sector.

TABELA 22 EMPRÉSTIMOS DO BIRD POR TEMA, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

TEMA EF17

Política Econômica 1.677

Gestão Ambiental e de Recursos Naturais 7.237

Finanças 3.330

Desenvolvimento Humano e Gênero 2.687

Desenvolvimento do Setor Privado 5.741

Gestão do Setor Público 3.516

Desenvolvimento Social e Proteção 939

Desenvolvimento Urbano e Rural 5.937

Observação: No exercício financeiro de 2017, novas categorias temáticas substituíram a taxonomia 
anterior como parte de uma iniciativa interna de modernização dos dados Uma vez que os 
compromissos de empréstimo para operações individuais podem ser aplicados a diversas categorias 
temáticas, a soma dos números organizados por tema pode ultrapassar os totais dos compromissos 
para o exercício financeiro, e, portanto, não devem ser somados. Os dados do último exercício 
financeiro aqui reportados foram revisados para refletir as novas categorias e, portanto, podem 
não corresponder aos números publicados nos relatórios anuais anteriores. Para obter informações 
adicionais sobre as mudanças, favor consultar o site projects.worldbank.org/theme.

TABELA 23 10 PRINCIPAIS PAÍSES MUTUÁRIOS DO BIRD, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

PAÍS COMPROMISSO PAÍS COMPROMISSO

China 2.420 República Árabe do Egito 1.500

Índia 1.776 Iraque 1.485

Indonésia 1.692 Turquia 1.083

Colômbia 1.687 Ucrânia 650

Argentina 1.525 Romênia 625

Observação: Os montantes das operações envolvendo vários países são alocados entre os mutuários.

http://projects.worldbank.org/theme
http://projects.worldbank.org/sector
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TABELA 24 PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DA AID, 
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2013–2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

INDICADOR EF13 EF14 EF15 EF16 EF17

Operações de desenvolvimento

Compromissos de empréstimos, 
subsídios e garantias 16.298 22.239 18.966 16.171 19.513a

Desembolsos brutos de 
empréstimos e subsídios 11.228 13.432 12.905 13.191 12.718a

Desembolsos líquidos de 
empréstimos e subsídios 7.371 9.878 8.820 8.806 8.154

Balanço Patrimonial

Total de ativos 165.806 183.445 178.685 180.475 197.041

Investimento líquido 27.487 28.300 28.418 29.908 29.673

Empréstimos líquidos em mora 121.157 132.010 126.760 132.825 138.351

Empréstimos obtidos 0 0 2.150 2.906 3.660

Montante a pagar por subsídios 
(“Subsídios não desembolsados”) 6.436 6.983 6.637 6.099 6.583

Capital total 143.462 153.749 147.149 154.700 158.476

Demonstrativo de resultados

Receitas de juros decorrentes 
de empréstimos 1.019 1.012 1.065 1.149 1.232

Receita decorrente de 
investimentos, líquida 472 458 419 384 391

Transferências de organizações 
afiliadas e outras 964 881 993 990 599

Subsídios (“Despesas de subsídios 
para o desenvolvimento”) (2.380) (2.645) (2.319) (1.232) (2.577)

Renda líquida/(perdas) (1.752) (1.612) (731) 371 (2.296)

Demonstrativo das atividades

Total das fontes de 
financiamento 13.590 12.812 15.469 13.834 13.171

Total das aplicações de fundos (11.215) (13.441) (12.941) (13.260) (12.800)

Resultados das atividades 
operacionais 2.296 (741) 2.471 623 154

Observação: Para obter uma apresentação completa dos dados dos exercícios financeiros, favor 
consultar as demonstrações financeiras completas disponíveis em worldbank.org/financialresults.
a. Os números incluem o compromisso e o desembolso de um subsídio de US$ 50 milhões para o 

Mecanismo de Financiamento de Emergência Pandêmica.

TABELA 25 TOTAL DE EMPRÉSTIMOS DA AID, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

EMPRÉSTIMO EF13 EF14 EF15 EF16 EF17

Compromissos totais 16.298 22.239 18.966 16.171 19.513a

a. Os números incluem um subsídio de US$ 50 milhões para o Mecanismo de Financiamento de
Emergência Pandêmica.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:22669594~menuPK:8336873~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:29708,00.html
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TABELA 26 EMPRÉSTIMOS DO BIRD POR SETOR,  
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2013-2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

SETOR EF13 EF14 EF15 EF16 EF17a

Agricultura, Pesca e Silvicultura 1.358 2.382 2.525 1.849 2.025

Educação 1.788 2.426 2.124 1.431 1.773

Energia e Setor Extrativista 2.231 4.438 1.461 2.814 1.891

Setor Financeiro 485 669 661 443 1.227

Saúde 1.710 758 2.197 1.191 1.246

Indústria, Comércio e Serviços 732 850 687 841 1.541

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

209 266 265 78 519

Administração Pública 2.075 2.624 2.744 1.500 1.954

Proteção Social 1.504 1.515 1.928 2.475 1.913

Transportes 2.843 3.187 2.191 2.277 3.271

Abastecimento de Água, 
Saneamento e Gestão de 
Resíduos 1.363 3.125 2.183 1.271 2.102

Total 16.298 22.239 18.966 16.171 19.463

Observação: A soma dos números pode não ser exata devido ao arredondamento. No exercício 
financeiro de 2017, novas categorias setoriais substituíram a taxonomia anterior como parte de 
uma iniciativa interna de modernização dos dados. Os dados do último exercício financeiro aqui 
reportados foram revisados para refletir as novas categorias e, portanto, podem não corresponder 
aos números publicados nos relatórios anuais anteriores. Para obter informações adicionais sobre 
as mudanças, favor consultar projects.worldbank.org/sector.
a. A discriminação setorial da AID para o exercício financeiro de 2017 não inclui um subsídio de 

US$ 50 milhões para o Mecanismo de Financiamento de Emergência Pandêmica.

TABELA 27 EMPRÉSTIMOS DA AID POR TEMA, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

TEMA EF17a

Política Econômica 1.791

Gestão Ambiental e de Recursos Naturais 5.776

Finanças 1.507

Desenvolvimento Humano e Gênero 6.471

Desenvolvimento do Setor Privado 4.837

Gestão do Setor Público 1.936

Desenvolvimento Social e Proteção 2.544

Desenvolvimento Urbano e Rural 8.352

Observação: No exercício financeiro de 2017, novas categorias temáticas substituíram a taxonomia 
anterior como parte de uma iniciativa interna de modernização dos dados. Uma vez que os 
compromissos de empréstimo para operações individuais podem ser aplicados a diversas categorias 
temáticas, a soma dos números organizados por tema pode ultrapassar os totais dos compromissos 
para o exercício financeiro, e, portanto, não devem ser somados. Os dados do último exercício 
financeiro aqui reportados foram revisados para refletir as novas categorias e, portanto, podem 
não corresponder aos números publicados nos relatórios anuais anteriores. Para obter informações 
adicionais sobre as mudanças, favor consultar o site projects.worldbank.org/theme.
a. A discriminação por tópico da AID para o exercício financeiro de 2017 não inclui um subsídio de 

US$ 50 milhões para o Mecanismo de Financiamento de Emergência Pandêmica.

TABELA 28 10 PRINCIPAIS PAÍSES MUTUÁRIOS DA AID, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

EM MILHÕES DE DÓLARES

PAÍS COMPROMISSO PAÍS COMPROMISSO

Nigéria 1.601 Quênia 900

Vietnã 1.512 República do Iêmen 783

Tanzânia 1.205 Paquistão 736

Bangladesh 1.152 Costa do Marfim 710

Etiópia 903 Nepal 640

Observação: Os montantes das operações envolvendo vários países são alocados entre os mutuários.

http://projects.worldbank.org/sector
http://projects.worldbank.org/theme
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O Banco Mundial ajuda a promover o desenvolvimento sustentável nos países parceiros fornecendo 

financiamento, compartilhando conhecimento e trabalhando com os setores público e privado.  

O fornecimento de soluções integradas para ajudar os países a abordarem seus desafios de desen-

volvimento exige enfoque nos resultados. Nos últimos anos, o Banco Mundial fez importantes con-

tribuições em muitas áreas para apoiar os resultados de desenvolvimento obtidos por seus países 

parceiros. O mapa complementar apresenta a atual elegibilidade dos países membros à tomada de 

empréstimos. Para obter mais informações, favor consultar o site worldbank.org/results.

Comprometimento com Resultados
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Afeganistão: Cerca de 5.500 grupos de 
poupança com uma adesão de 60.700 
pessoas de baixa renda das áreas rurais 
(52% de mulheres) em 694 comunidades 
ajudaram os membros a economizar mais 
de US$ 4,7 milhões desde 2010.

Argentina: O acesso à água foi fornecido 
para 85.700 pessoas e a rede de esgotos 
para 229 mil pessoas nas áreas mais pobres 
da Província de Buenos Aires de 2005  
a 2015. 

Armênia: A administração tributária  
está mais eficiente agora e arrecadando 
20% do PIB em impostos, comparada aos 
16,3% em 2012.

Bangladesh: Um total de 3,9 milhões de 
lojas rurais e domicílios remotos receberam 
sistemas domésticos de energia solar de 
2012 a 2016.

Bósnia e Herzegovina: Mais de 510 mil  
pessoas nas áreas afetadas por inundações 
se beneficiaram do apoio de resposta 
à crise para recuperação de bens de 
emergência e da recuperação das 
infraestruturas local e regional desde 2014.

Brasil: Na Bahia, um dos estados mais 
pobres do Brasil, o número de municípios 
com centros de referência para ajudar 
mulheres vítimas de abuso e violência 
passou de 13 em 2011 para 27 em 2015. 

Camarões: A taxa de nascimentos 
assistidos aumentou de 43% para  
63% nos centros de saúde em quatro 
regiões de 2012 a 2015.

República Centro-Africana: O apoio  
de emergência à crise de alimentos  
prestou ajuda de subsistência a mais de 
720 mil pessoas e ajudou a aumentar a 
produção agrícola de 140 mil agricultores 
de 2014 a 2016. 

China: 470 mil domicílios se beneficiaram 
dos novos biodigestores, juntamente com 
melhores cozinhas, banheiros e galpões 
para porcos de 2008 a 2014 com benefícios 
para sua saúde e qualidade de vida. 

Costa do Marfim: De 2012 a 2015, cerca 
de 27.500 pessoas beneficiaram-se de 
um programa de criação de empregos e 
formação profissional para proporcionar 
melhores oportunidades para jovens.

República Democrática do Congo: De 
2008 a 2016, mais de 1.600 km de estradas 
prioritárias foram recuperados, ajudando 
a reconectar cidades e comunidades que 
ficaram isoladas por mais de 20 anos. 

República Dominicana: A percentagem 
de chefes de famílias extremamente  
pobres sem documentos de identidade  
foi reduzida de 28% em 2005 para  
7% em 2016.

República Árabe do Egito: Desde 2015 
mais de 1,5 milhão de domicílios foram 
beneficiados com os programas Takaful  
e Karama de transferência em dinheiro; 
90% dos titulares dos cartões do programa 
são mulheres. 

Etiópia: A produtividade agrícola  
aumentou em média 10% e as safras  
das principais colheitas aumentou em 
45 distritos de 2008 a 2013.

Haiti: De 2009 a 2015, 10 pontes de 
emergência foram compradas e instaladas 
e outras 20 pontes com problemas e 
partes das estradas foram consertadas, 
estabilizando o acesso às estradas durante 
todo o ano para dois milhões de pessoas.
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http://www.worldbank.org/en/results
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20 Nicarágua: Vacinas pentavalentes foram 
administradas em 100% das crianças  
com menos de 1 ano de idade nas  
redes municipais de saúde específicas  
em 2016, em comparação com 88%  
em 2009.

Papua Nova Guiné: Mais de 
15 mil jovens, sendo 40% mulheres, 
participaram de um programa de 
curto prazo de empregos e formação 
profissional desde 2011.

Peru: O acesso à justiça foi ampliado  
com o aumento do número de centros  
de assistência jurídica gratuita em todo  
o país de 25 em 2011 para 49 em 2016.

Tajiquistão: Mais de 10 mil crianças 
estão estudando em salas de aula mais 
adequadas, inclusive com melhor acesso 
para as crianças deficientes, graças à 
construção e recuperação de 40 escolas 
desde 2013.

Jordânia: Mais de 7.600 empregos em 
micro, pequenas e médias empresas no 
setor privado foram criados entre 2012  
e 2016.

Quênia: Em 2015, 2,6 milhões de 
indivíduos estavam se beneficiando do 
apoio de transferência em dinheiro por 
meio do programa nacional de redes de 
segurança, em comparação com 1,7 milhão 
em 2013.

República Popular Democrática do Laos: 
Cerca de 780 mil pessoas pobres em áreas 
rurais receberam acesso a um pacote básico 
de saúde, nutrição ou serviço de saúde 
reprodutiva entre 2011 e 2015.

Madagascar: Cerca de 1,8 milhão de 
crianças em idade escolar receberam 
tratamento preventivo e de desparasitação 
contra as doenças tropicais negligenciadas 
de 2012 a 2016, sendo que os professores 
reportaram uma maior frequência escolar 
como resultado.

Tanzânia: A Internet de banda larga 
que entrou no país aumentou mais de 
1.300 vezes desde 2008; as conexões 
via Internet agora atingem 34% da 
população, em comparação com  
menos de 1% em 2008.

Vietnã: A parcela de crianças com  
5 anos de idade que se beneficia da  
pré-escola em horário integral aumentou 
de 66% em 2011 para 84% em 2016.

Zâmbia: Um total de 128 mil agricultores 
de pequeno porte (48% liderados 
por mulheres) aumentou sua renda na 
agricultura em mais de 300% entre 2006 
e 2014. 

México: Aproximadamente 8 milhões de 
famílias mexicanas trocaram as lâmpadas 
incandescentes por 45,8 milhões de 
lâmpadas fluorescentes compactas  
com economia de energia em 2012.

Moldávia: Cerca de 3.000 hectares 
de área irrigada das propriedades 
agrícolas foram recuperados, sendo 
que 38 mil agricultores foram treinados 
em irrigação de 2011 a 2016.  

Marrocos: Mais de 13.500 quilômetros 
de estradas rurais foram melhorados, 
aumentando a acessibilidade rural nas 
regiões atrasadas, de 54% em 2005  
para 79% em 2015.

Mianmar: Mais de 150 mil estudantes se 
beneficiaram de um programa de bolsas 
em 2016-2017, em comparação com 
37 mil em 2014-2015.
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Na Bielorrússia, a tecnologia de  
ponta está ajudando a melhorar a  
administração das estradas e aprimorar 
o tráfego comercial em um importante 
corredor regional (Ver página 46).

Estradas de qualidade não são apenas 
infraestrutura, são conexões entre 
pessoas, mercados, empregos  
e oportunidades.

No Haiti, o Banco Mundial ajudou 
a mobilizar rapidamente mais  
de US$ 170 milhões para o país 
após o Furacão Matthew  
(Ver página 50).

O fornecimento de recursos 
financeiros imediatamente após 
uma crise pode ajudar a recuperar  
a infraestrutura e os serviços para  
as pessoas mais necessitadas.

US$ 1 bilhão em financiamento 
concessional foi desbloqueado  
para a Jordânia e o Líbano por  
seu apoio aos refugiados sírios  
(Ver página 54).

O uso de financiamento inovador 
para apoiar serviços de saúde 
pública essenciais e infraestrutura 
crítica pode ajudar a atender às 
necessidades, tanto dos refugiados 
quanto dos cidadãos dos países 
anfitriões.

Em Bangladesh, quase  
690 mil crianças de áreas 
rurais remotas receberam uma 
segunda chance em Educação  
(Ver página 58).

A Educação é um poderoso 
impulsor do desenvolvimento: 
possui retornos amplos e 
consistentes em termos de  
renda e combate o aumento  
da desigualdade.

Em Madagascar, mais de 
350 mil pessoas estão 
recebendo transferências 
monetárias e serviços de 
nutrição diante da grave seca 
(Ver página 38).

O apoio ao acesso a serviços 
básicos de qualidade e à 
proteção social, quando 
necessário, pode ajudar 
as pessoas a realizarem 
seu potencial e os países a 
alcançarem sucesso econômico.

Na República Democrática do Congo, as 
melhorias nas instalações das fronteiras 
com os países vizinhos do leste e do sul 
estão ajudando a facilitar o comércio 
transfronteiriço (Ver página 20).

A redução dos custos e da perda de tempo nas 
travessias de fronteiras pode ajudar a integrar 
mercados, impulsionar o comércio – inclusive 
para comerciantes de pequeno porte e 
mulheres – e desenvolver economias.

Acelerar o 
crescimento 
econômico

Construir capital 
humano

Promover a 
resiliência

20

3
ÁREAS 

PRIORITÁRIAS

2
OBJETIVOS

1. ERRADICAR A POBREZA EXTREMA 
ATÉ 2030

2. IMPULSIONAR A PROSPERIDADE 
COMPARTILHADA

Abordagem do Grupo Banco Mundial para o Desenvolvimento Sustentável

Leia mais sobre nosso trabalho nessas áreas e sobre as histórias  
de outros projetos em worldbank.org/annualreport.



Nos últimos anos, as operações do  
Banco Mundial têm ajudado os clientes a

Acelerar o crescimento econômico inclusivo  
e sustentável

11 milhões de pessoas e micro, pequenas e médias empresas 
atendidas com serviços financeiros

Serviços de irrigação prestados para 3 milhões de hectares de terra

90.500 quilômetros de estradas construídos ou recuperados

Capacidade de geração de 5.000 megawatts de energia 
convencional e capacidade de geração de 2.400 megawatts  
de energia renovável criada ou recuperada

Investir em pessoas para construir capital humano  
a fim de aumentar a produtividade

9 milhões de professores recrutados ou treinados

310 milhões de pessoas atendidas com serviços essenciais de saúde, 
nutrição e serviços para a população

49 milhões de pessoas atendidas com acesso a água tratada

17 milhões de pessoas com acesso a melhores instalações de 
saneamento

Promover a resiliência a choques globais e ameaças

39 milhões de beneficiários cobertos por programas de redes  
de proteção social

44 milhões de toneladas de emissões equivalentes de CO
2
 reduzidas 

anualmente com o apoio de instrumentos climáticos especiais

Apoio a 35 países na institucionalização da redução de riscos  
de desastres como prioridade nacional
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Demonstrativos Financeiros Incorporados para referência. A Discussão e 
Análise da Administração e os Demonstrativos Financeiros Auditados do BIRD 
e da AID (“Demonstrativos Financeiros”) serão considerados incorporados a 
este Relatório Anual e parte dele. Os Demonstrativos Financeiros podem ser 
consultados no site worldbank.org/financialresults.

As informações financeiras, de empréstimos e organizacionais adicionais  
do BIRD e da AID estão disponíveis no site do Relatório Anual de 2017  
do Banco Mundial: worldbank.org/annualreport.

O Banco Mundial inclui o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento 
(AID). A missão da organização é erradicar a pobreza extrema e impulsionar a 
prosperidade compartilhada de maneira sustentável. Com um alcance global 
inigualável e um compromisso de trabalhar com parceiros no longo prazo, 
o Banco Mundial oferece financiamento, conhecimento técnico e serviços 
de integração para ajudar os clientes a alcançarem suas prioridades de 
desenvolvimento. Os resultados globais selecionados e apresentados acima 
foram relatados por clientes do Banco Mundial com o apoio de operações 
financiadas pelo Banco entre 2014 e 2016.
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Nos últimos anos, as operações do 
Banco Mundial têm ajudado os clientes a

Acelerar o crescimento econômico inclusivo 
e sustentável

11 milhões de pessoas e micro, pequenas e médias empresas 
atendidas com serviços financeiros

Serviços de irrigação prestados para 3 milhões de hectares de terra

90.500 quilômetros de estradas construídos ou recuperados

Capacidade de geração de 5.000 megawatts de energia 
convencional e capacidade de geração de 2.400 megawatts 
de energia renovável criada ou recuperada

Investir em pessoas para construir capital humano 
a fim de aumentar a produtividade

9 milhões de professores recrutados ou treinados

310 milhões de pessoas atendidas com serviços essenciais de saúde, 
nutrição e serviços para a população

49 milhões de pessoas atendidas com acesso a água tratada

17 milhões de pessoas com acesso a melhores instalações de 
saneamento

Promover a resiliência a choques globais e ameaças

39 milhões de beneficiários cobertos por programas de redes 
de proteção social

44 milhões de toneladas de emissões equivalentes de CO
2
 reduzidas 

anualmente com o apoio de instrumentos climáticos especiais

Apoio a 35 países na institucionalização da redução de riscos 
de desastres como prioridade nacional
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Demonstrativos Financeiros Incorporados para referência. A Discussão e
Análise da Administração e os Demonstrativos Financeiros Auditados do BIRD
e da AID (“Demonstrativos Financeiros”) serão considerados incorporados a
este Relatório Anual e parte dele. Os Demonstrativos Financeiros podem ser
consultados no site worldbank.org/financialresults.

As informações financeiras, de empréstimos e organizacionais adicionais
do BIRD e da AID estão disponíveis no site do Relatório Anual de 2017
do Banco Mundial: worldbank.org/annualreport.

O Banco Mundial inclui o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento 
(AID). A missão da organização é erradicar a pobreza extrema e impulsionar a 
prosperidade compartilhada de maneira sustentável. Com um alcance global 
inigualável e um compromisso de trabalhar com parceiros no longo prazo, 
o Banco Mundial oferece financiamento, conhecimento técnico e serviços
de integração para ajudar os clientes a alcançarem suas prioridades de
desenvolvimento. Os resultados globais selecionados e apresentados acima
foram relatados por clientes do Banco Mundial com o apoio de operações
financiadas pelo Banco entre 2014 e 2016.
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Este Relatório Anual, que abrange o período de 1º de julho de 2016 a
30 de junho de 2017, foi preparado pelas Diretorias Executivas do
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da
Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) – coletivamente conhecidos
como Banco Mundial – em conformidade com os estatutos de ambas as instituições.
O Dr. Jim Yong Kim, Presidente do Grupo Banco Mundial e Presidente da Diretoria
Executiva, apresentou este relatório, juntamente com os respectivos orçamentos
administrativos e demonstrativos financeiros auditados, à Assembleia de
Governadores.

Os Relatórios Anuais da Corporação Financeira Internacional (IFC), da Agência
Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e do Centro Internacional para
Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID) são publicados separadamente.

Em todo o relatório, a expressão “Banco Mundial” refere-se somente ao BIRD e à 
AID; a expressão “Grupo Banco Mundial” refere-se coletivamente às instituições 
BIRD, AID, IFC e MIGA. Todos os valores em dólares usados neste Relatório Anual 
são em dólares atuais dos Estados Unidos, salvo especificação em contrário. 
Fundos alocados a projetos multirregionais são contabilizados no nível do país 
em tabelas e texto. Como resultado do arredondamento, a soma dos números das 
tabelas pode não ser exata, e a soma dos percentuais talvez não seja igual a 100.
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