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12  RELATÓRIO ANUAL DE 2006 DO BANCO MUNDIAL

rEdução da pobrEza E da dEsigualdadE
O ano passado assistiu ao progresso e aos constantes desafios 
na luta global contra a pobreza e a desigualdade. Para os países 
mais pobres do mundo, os avanços contra a pobreza são medi-
dos pelo progresso no alcance das oito Metas de Desenvolvi-
mento do Milênio (MDM) que fornecem objetivos específicos que 
servem de parâmetro para medir os resultados na obtenção de 
serviços básicos para os cidadãos, na sustentabilidade ambiental 
e nas parcerias globais para o desenvolvimento. As MDMs me-
dem também o progresso nos países de renda média à medida 
que os governos procuram ampliar o acesso existente, embora 
muitas vezes desigual, aos serviços e ao emprego. Para os paí-
ses de todos os níveis econômicos, a qualidade da governança 
e o clima de investimento afetam o bem-estar dos cidadãos.

O Banco Mundial trabalha com os países na determinação de 
suas necessidades, articulação de estratégias de desenvolvi-
mento e seleção dos instrumentos financeiros apropriados para 
financiar essas necessidades. Os países de renda média con-
traem empréstimos por intermédio do BIRD. Os países mais po-
bres do mundo recebem subsídios e empréstimos concessioná-
rios sem juros por intermédio da AID. A fim de atender melhor às 

necessidades dos países clientes, especialmente dos elegíveis 
tanto à assistência do BIRD quanto da AID, o Banco Mundial está 
analisando formas de aumentar a flexibilidade desse modelo de 
negócios. Várias iniciativas sub-regionais e continentais foram 
lançadas nos últimos anos para abordar os desafios ao desenvol-
vimento que transpõem fronteiras. Na África, por exemplo, mui-
tos países enfrentam problemas semelhantes cujas raízes estão 
na extrema pobreza da região e em sua história de instituições 
frágeis e governança precária. Outros desafios têm abrangência 
mundial: desde alterações climáticas até a gripe aviária e a esta-
bilidade do sistema financeiro internacional.

É improvável que esses desafios internacionais sejam resolvi-
dos apenas com esforços individuais dos países. É necessário uma 
ação coletiva. O Banco Mundial trabalha com a comunidade inter-
nacional para enfrentar essas questões globais por meio do apoio 
a uma ampla gama de iniciativas destinadas a aumentar o forne-
cimento de bens públicos nos âmbitos global e regional, inclusive 
programas e recursos financeiros destinados ao combate às ame-
aças à saúde mundial; apoio aos problemas comuns relativos ao 
meio ambiente; promoção da integração comercial e econômica; 
e intercâmbio do conhecimento sobre o desenvolvimento.

destaques dos tópicos de 2006: alívio da dívida para os países mais pobres 
(ver página 15); direcionamento ao desenvolvimento da África (ver página 
16); tratamento das questões de governança e de combate à corrupção em 
todo o mundo (ver página 13); melhoria das parcerias com a comunidade 
internacional (ver página 19); respostas rápidas aos possíveis surtos de 
gripe aviária (ver página 17) e assistência a desastres (ver página 14).

Empréstimos do bird: 112 projetos no total de US$14,1 bilhões. Três 
setores principais: leis e justiça e administração pública; transportes; 
energia e mineração

Empréstimo concessionário da aid: 167 projetos no total de US$9,5 
bilhões. Três setores principais: leis e justiça e administração pública; 
transportes; saúde e outros serviços sociais.

Destaques Do exercício financeiro De 2006

atividades não-financeiras: 307 atividades de assistência técnica; 601 
produtos de trabalho econômico e setorial.

avaliações das atividades pelo iEg: 16 importantes avaliações realizadas 
pelo Independent Evaluation Group (Grupo Independente de Avaliação) 
examinando o desempenho do Banco Mundial em diversas atividades, tais 
como assistência aos países, alívio da dívida, eficácia do desenvolvimento, 
países de renda média, assistência pós-desastre e comércio.

publicações: mais de 150 publicações, inclusive: Finanças para o 
Desenvolvimento Global 2006, Relatório de Monitoramento Global 2006, 
Indicadores do Desenvolvimento Mundial 2006 e Relatório sobre o 
Desenvolvimento Mundial 2006: Eqüidade e desenvolvimento. 
(Ver www.worldbank.org/publications.)
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 ENFRENTANDO A POBREZA MUNDIAL 13

Os desafios da pobreza global estão fortemente vinculados à 
desigualdade econômica e social e às disparidades na alocação 
de recursos. O Relatório do Desenvolvimento Mundial 2006 do 
Banco Mundial: Eqüidade e Desenvolvimento demonstra de que 
modo as políticas que promovem o crescimento econômico e o 
desenvolvimento humano podem interagir com as políticas desti-
nadas ao aumento da eqüidade – inclusive intervenções para 
ampliar o acesso aos cuidados de saúde, educação, empregos, 
terra e mercados – para tentar alcançar a meta de longo prazo de 
redução da pobreza. Embora o Banco Mundial venha realizando 
pesquisas sobre o vínculo entre a pobreza e a desigualdade há 
vários anos, o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2006 
ressalta sua importância para a agenda do Banco Mundial.

abordagEm dos novos dEsafios ao dEsEnvolvimEnto
Embora a liderança do país na redução da pobreza e as estraté-
gias de desenvolvimento nacional tenham continuado a ser me-
canismos importantes para definir as prioridades e as estraté-
gias de auxílio, várias questões adicionais de especial relevância 
assumiram a dianteira das atividades do Banco Mundial durante 
o exercício financeiro de 2006. Essas diversas questões incluíram 
a melhoria da governança e da responsabilização; a implementa-
ção de uma nova Iniciativa Multilateral de Alívio da Dívida; a ex-
pansão das iniciativas adotadas no Plano de Ação para a África 

de 2005; o desenvolvimento de um contexto para os países de 
renda média; o apoio à agricultura dos países mais pobres; a 
cooperação com outras organizações internacionais no combate 
à gripe aviária; a busca de novas abordagens para lidar com 
mudanças climáticas e o fortalecimento de parcerias para a 
implementação de um plano de monitoramento da Declaração 
de Paris sobre a Eficácia da Ajuda de março de 2005. O Banco 
Mundial respondeu também a emergências, incluindo o terre-
moto no norte do Paquistão em outubro de 2005 e o terremoto 
na Indonésia em maio de 2006 (ver Box 1.1).

fortalecimento da governança e da responsabilização
A promoção da boa governança, inclusive o combate à corrupção 
e o fortalecimento da responsabilização mútua, é essencial para o 
alcance das MDMs. O Relatório de Monitoramento Global 2006 
sobre as MDMs ressalta que a corrupção é um sintoma de fragili-
dade da governança. A Comissão de Desenvolvimento Banco 
Mundial-Fundo Monetário Internacional analisou o relatório e 
chegou a um acordo sobre a necessidade de esforços para a me-
lhoria da governança em todos os países, ajuda para a criação de 
Estados eficazes com sólidos sistemas nacionais e colaboração 
para a implementação de iniciativas globais de melhoria da go-
vernança, aumento da transparência e criação de exigência 
de boa governança em âmbito nacional que fortaleçam a 

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome
Reduzir pela metade a proporção de pessoas em condições de 
extrema pobreza e a proporção daqueles que sofrem com a fome até 
2015.

2. Conseguir educação básica universal
Garantir, até 2015, que todos os meninos e meninas concluam um curso 
completo de educação fundamental.

3. promover a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher
Eliminar a disparidade entre os gêneros no ensino básico e médio, 
preferencialmente até 2005, e em todos os níveis de educação até 
2015.

4. reduzir a mortalidade infantil
Reduzir em dois terços a taxa de mortalidade entre as crianças com 
menos de cinco anos de idade até 2015.

5. melhorar a saúde materna
Reduzir em três quartos o coeficiente de mortalidade materna até 
2015.

Metas De DesenvolviMento Do Milênio

6. Combater o Hiv/aids, a malária e outras doenças
Deter e começar a reverter a disseminação de HIV/AIDS e a incidência de 
malária e outras doenças importantes até 2015.

7. assegurar a sustentabilidade ambiental
Reverter a perda de recursos ambientais; até 2015, reduzir pela metade 
a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água potável segura; 
e, até 2020, melhorar significativamente as vidas de pelo menos 
100 milhões de moradores de favelas. 

8. desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento
Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro 
aberto, baseado em normas, previsível, não-discriminatório e tratar das 
necessidades especiais dos países menos desenvolvidos, dos países sem 
saída para o mar e dos pequenos Estados insulares; tratar de forma 
abrangente os problemas da dívida dos países em desenvolvimento; 
desenvolver e implementar estratégias de trabalho digno e produtivo 
para os jovens; proporcionar acesso a medicamentos essenciais a preço 
acessível; e disponibilizar os benefícios de novas tecnologias. (Ver www 
.developmentgoals.org e www.un.org/millenniumgoals.)
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participação dos países. Com base em trabalhos realizados na úl-
tima década, a Comissão solicitou ao Banco Mundial a elaboração 
de uma ampla estratégia a ser discutida nas Reuniões Anuais de 
setembro de 2006 para auxiliar os países membros a fortalece-
rem a governança e aprofundarem o combate à corrupção. A 
estratégia, que deve resultar em diretrizes claras para as opera-
ções, requer que o Banco Mundial trabalhe em estreita 
colaboração com o Fundo Monetário Internacional (FMI), outros 
bancos multilaterais de desenvolvimento e países membros para 
garantir uma abordagem coerente, justa e eficaz. 

No exercício financeiro de 2006, o Banco Mundial emprestou 
US$4,6 bilhões para programas de governança e regime de di-
reito. Os programas incluíram medidas de combate à corrupção, 
reforma administrativa e do serviço público, descentralização, 
gestão de finanças públicas, política tributária, aquisições, além 
de reforma jurídica e judicial. O apoio a organizações da sociedade 
civil e aos meios de comunicação também ajudou a fortalecer a 
agenda de governança do Banco Mundial. Além disso, as pesqui-
sas permanentes do Banco Mundial sobre as causas e soluções 
para a corrupção produzem ferramentas úteis de diagnóstico. 

box 1.1   reconstrução

Três desastres naturais devastadores atingiram países ba-
nhados pelo Oceano Índico no espaço de um ano: o tsunami 
de dezembro de 2004, com epicentro na costa da Indonésia, 
o terremoto de outubro de 2005 no norte do Paquistão e o 
terremoto Yogyakarta, em maio de 2006, na Indonésia. O 
Banco Mundial participou ativamente das avaliações dos da-
nos e perdas que se seguiram a todos os três eventos e vem 
apoiando os trabalhos de reconstrução dos países afetados.

Na Indonésia, o país mais duramente atingido pelo tsunami, 
o Banco Mundial é o fiduciário do Fundo da Indonésia com 
Vários Doadores para Aceh e Nias, com compromissos de 
subsídios de 15 doadores no valor de US$526 milhões. O 
Banco Mundial está supervisionando seis dos doze projetos 
do fundo, que prestam assistência para habitação, estradas, 
abastecimento de água, saúde, apoio à subsistência e for-
mulação de capacidade na reconstrução de moradias, além 
de gestão costeira e implementação de projetos. A Indonésia 
recebeu também um subsídio de US$25 milhões do superá-
vit do BIRD. Também foram alocados mais US$39 milhões 
em financiamento da AID para a recuperação e o fortaleci-
mento da paz em Aceh. O Banco Mundial destinou mais de 
US$835 milhões para a reconstrução nos países do Sul da 
Ásia afetados pelo tsunami.

O terremoto de outubro de 2005 matou cerca de 73.000 
pessoas, principalmente no norte do Paquistão. Partes da 
Índia e do Afeganistão também foram afetadas. Apenas 
duas semanas após a tragédia, o Banco Mundial forneceu 

US$470 milhões para apoiar a reconstrução e proteger os 
programas de reforma e redução da pobreza que estavam 
em andamento. Em dezembro, foram aprovados mais 
US$400 milhões. Ao todo, o Banco Mundial comprometeu 
US$1 bilhão para a recuperação do terremoto, principal-
mente sob a forma de créditos da AID. Desde 1984, os 
empréstimos do Banco Mundial para desastres naturais já 
ultrapassaram a casa dos US$26 bilhões. Uma recente 
avaliação do Grupo Independente de Avaliação (IEG), Haz-
ards of Nature, Risks to Development (Perigos da natureza: 
riscos para o desenvolvimento), ressalta que esses eventos 
devem ser considerados fatores de risco para o desenvolvi-
mento, em vez de interrupções do mesmo. A avaliação con-
cluiu que o Banco Mundial precisa computar os desastres 
naturais na elaboração dos projetos e programas dos paí-
ses e desenvolver mecanismos financeiros mais eficazes 
para assistência em emergências.

Além de seu trabalho em resposta aos desastres naturais, o 
Banco Mundial apoiou cerca de 35 países afetados por con-
flitos violentos. Esse apoio tem por objetivo a reintegração de 
ex-combatentes na sociedade, a reconstrução da infra-
estrutura, a reformulação da capacidade institucional e da 
governança e a criação do desenvolvimento impulsionado 
pela comunidade. Nos lugares em que o Banco Mundial não 
pode prestar assistência, um Fundo Pós-Conflito fornece 
subsídios flexíveis e inovadores aos países (atualmente 13), 
além de subsídios regionais e globais. O fundo já concedeu 
166 subsídios no valor de US$83 milhões desde 1998.
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Entre essas ferramentas está um conjunto de indicadores de go-
vernança mundial que avalia seis dimensões da governança em 
mais de 200 países. Outros indicadores medem a eficácia dos ór-
gãos e programas governamentais. Juntos, esses indicadores po-
dem ser utilizados na formulação de reformas. O Banco Mundial 
também trabalha em parceria com o FMI no Programa do Banco 
Mundial-FMI de Avaliação do Setor Financeiro e no Programa de 
Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terro-
rismo, duas iniciativas que fortalecem a integridade dos sistemas 
financeiros e combatem a corrupção. O Banco Mundial participa 
também da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, uma 
medida que inclui vários grupos interessados destinada a assegu-
rar que as receitas da indústria extrativa contribuam para o de-
senvolvimento sustentável e a redução da pobreza.

Na instituição, o Banco Mundial tem uma linha direta de âm-
bito global para denúncias de corrupção. As denúncias são en-
viadas ao Departamento de Integridade Institucional do Banco 
Mundial, que investiga as alegações de fraude e corrupção em 
projetos do Banco Mundial, bem como alegações de conduta 
imprópria de seu pessoal. O departamento já tratou de mais de 
2.000 casos até o momento, que resultaram na sanção pública 
de mais de 330 empresas e indivíduos. Quando é apropriado, o 
departamento encaminha as conclusões de suas investigações 
às Promotorias Públicas de seus países membros para as ações 
pertinentes. Neste ultimo ano, o departamento ampliou suas 
atividades e tratou de 426 casos. (Ver www.worldbank.org 
/corruption e www.worldbank.org/integrity.)

lançamento da iniciativa multilateral de alívio da dívida 
Em sua reunião de cúpula realizada em julho de 2005 em 
Gleneagles os líderes do Grupo das Oito (G-8) Nações propuse-
ram o cancelamento de 100% da dívida de alguns dos países 

mais pobres do mundo, a maioria da América Latina e África, 
com a AID, FMI e Fundo Africano de Desenvolvimento. O novo 
plano de alívio da dívida, a Iniciativa Multilateral de Alívio da 
Dívida (MDRI) foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento 
Banco Mundial-FMI nas Reuniões Anuais de setembro de 2005. 
O alívio previsto no plano é fornecido em apoio aos esforços dos 
governos para enfrentar a pobreza e representa uma extensão do 
alívio da dívida disponível por meio da ampliação da Iniciativa 
para os Países Pobres Muito Endividados – HIPC. (Ver Box 1.2). A 
MDRI deve ajudar os países elegíveis – aqueles que atingirem o 
ponto de conclusão da Iniciativa HIPC – a cumprirem as MDMs. 

Contudo, o fornecimento, por parte da AID, de subsídios e 
alívio da dívida por intermédio da MDRI poderá aumentar o risco 
de free riding (compra sem desembolso de capital próprio), um 
termo usado para referir-se a situações em que o alívio da dívida 
ou dos subsídios da AID poderia proporcionar subsídio cruzado 
aos mutuantes que oferecem empréstimos em condições não-
concessionárias aos países beneficiários. Os subsídios da AID e o 
alívio da dívida da MDRI têm por objetivo aumentar as perspecti-
vas de sustentabilidade das dívidas de longo prazo nos países da 
AID e essa concessão de empréstimos não-concessionários pode 
prejudicar tal objetivo. Portanto, a AID está preparando uma 
abordagem para tratar da questão de free-rider que requer 
maior cooperação dos credores e desincentivos aos mutuários. 

O alívio total da dívida nos termos da MDRI está calculado em 
cerca de US$50 bilhões, dos quais US$37 bilhões somente da 
AID, o que corresponde a mais de um quarto do total dos recur-
sos da AID. O alívio da dívida será fornecido antecipada e irrevo-
gavelmente quando um país do grupo HIPC tornar-se elegível à 
MDRI. Além de seu apoio financeiro regular à AID, os países doa-
dores comprometeram-se a preservar a capacidade financeira 
de longo prazo da AID e a ressarcir o reembolso de empréstimos 

box 1.2    avaliação: atualização Dos Países Pobres Muito enDiviDaDos

O relatório fiscal de 2006 do Grupo Independente de Avalia-
ção, Debt Relief for the Poorest: An Evaluation of the HIPC 
Initiative (Alívio da dívida para os mais pobres: uma avaliação 
da iniciativa HIPC), analisa os esforços do Banco Mundial 
para tratar da sustentabilidade da dívida. A análise concluiu 
que a melhoria da Iniciativa HIPC cortou pela metade os co-
eficientes de endividamento de 18 países, mas esses coefi-
cientes ainda assim ficaram acima dos limites dos HIPC em 

oito deles. Somente a redução da dívida não tem sido sufi-
ciente para a sua sustentabilidade. Também são necessá-
rios: melhorias na diversificação das exportações, gestão 
fiscal, termos de novos financiamentos e gestão da dívida 
pública. O alívio da dívida deverá ajudar os países a cumpri-
rem as MDMs liberando recursos que podem ser investidos 
no crescimento econômico e no desenvolvimento humano. 
(Ver www.worldbank.org/hipc.)
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não recebidos durante o período de 40 anos de reembolso dos 
créditos cancelados. A Diretoria Executiva da AID aprovou a MDRI 
em 28 de março de 2006; a Assembléia de Governadores da AID 
adotou a MDRI em 21 de abril de 2006. A AID iniciou a implemen-
tação da MDRI no início do exercício financeiro de 2007. (Informa-
ções adicionais sobre a MDRI, inclusive a lista de países elegí-
veis, estão disponíveis em www.worldbank.org/debt.)

implementação do plano de ação para a África
O Plano de Ação para a África enfatiza a importância de garantir 
que todas as agendas de crescimento beneficiem as populações 
de baixa renda e marginalizadas. O plano compreende 25 iniciati-
vas focadas na criação de estruturas de governança capacitada; 
no fortalecimento dos propulsores do crescimento, inclusive in-
vestimentos no setor privado, infra-estrutura e desenvolvimento 
humano; e no aumento do impacto das parcerias entre governos, 
países doadores e agências de desenvolvimento. O plano assume 
compromissos específicos com investimentos em pessoas e in-
fra-estrutura e com o trabalho mais eficaz com outros doadores 
que forneçam esse apoio. 

Para impulsionar o investimento em infra-estrutura, o Fundo 
Catalisador do Crescimento da África foi lançado em março de 
2006. O fundo tem potencial para alavancar até US$1 bilhão por 
ano para projetos realizados sob a égide do Consórcio de Infra-
Estrutura para a África, lançado em 2005 pelo G-8, União Africana, 
Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, Banco Africano 
de Desenvolvimento, Comunidade Econômica dos Estados Africa-
nos Ocidentais, Banco Mundial e Comissão Européia. Também 
estão sendo feitos investimentos em desenvolvimento humano.

A República Democrática do Congo, a Eritréia, Nigéria, e 
Zâmbia tornaram-se os primeiros países a beneficiar-se com a 
ampliação do Programa Impulsionador para Reversão da Malária 
do Banco Mundial e o aumento de empréstimos para o controle 
do HIV/AIDS. No âmbito da educação, o Plano de Ação para a 
África está comprometido com o aumento do apoio à educação 
básica gratuita em 15 países. Os resultados já começaram a apa-
recer. Na Etiópia, por exemplo, a taxa de matrícula escolar saltou 

para 65%; esse aumento é atribuído ao aumento do ingresso de 
estudantes na primeira série. 

Cumprindo uma promessa de criar centros regionais de exce-
lência e fornecer investimentos para o alcance da MDM para 
eqüidade de gêneros (ver página 24), o Banco Mundial facilitou 
um projeto de criação de empregos e diversificação do setor em 
Gana. A Nigéria recebeu assistência em seus esforços para me-
lhorar a governança e repatriar recursos financeiros pilhados do 
tesouro do país. O Quênia recebeu ajuda em seu trabalho para 
aumentar a transparência da elaboração do orçamento nacional 
e compras; Serra Leoa começou, com a ajuda do Banco Mundial, 
a melhorar a inclusão, transparência e responsabilização dos 
sistemas de governos locais. Para promover o crescimento im-
pulsionado pelas exportações, o Banco Mundial financiou a cons-
trução de pontos de controle nas fronteiras entre os países da 
Comunidade da África Oriental e entre aqueles países e Ruanda; 
o Banco Mundial também apoiou concessões de sistemas ferro-
viários nacionais no Quênia e em Uganda para um projeto de in-
centivo ao investimento privado. Contudo, projetos regionais no 
setor de energia elétrica sofreram reveses com atrasos no lança-
mento de programas de modernização em eletricidade na Repú-
blica Democrática do Congo e em Ruanda. O número de entida-
des africanas com bom desempenho, medido pela Política dos 
Países e Avaliação Institucional do Banco Mundial elevou-se de 
6 para 20 países em 2006. (Ver www.worldbank.org/afr.)

Estratégias de financiamento para países de renda média
As centenas de milhões de pessoas mais pobres do mundo, defi-
nidas como aquelas que vivem com menos de US$2 por dia, não 
vivem nos países mais pobres, mas sim nos de renda média. 
Esses países são elegíveis a empréstimos do BIRD, embora os 
chamados países “com financiamento combinado” também se-
jam elegíveis a empréstimos concessionários da AID. Todos eles 
têm grandes agendas sociais incompletas, que incluem cumprir 
e ultrapassar as MDMs.

Os países de renda média também desempenham um papel 
cada vez mais importante no fornecimento de bens públicos 
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globais, tais como energia limpa, integração comercial, proteção 
ambiental, estabilidade financeira internacional e combate à 
disseminação de doenças transmissíveis. A maioria, porém, en-
frenta limitações para mobilizar os recursos financeiros neces-
sários ao investimento em infra-estrutura, saúde, educação e na 
reforma de políticas e instituições essenciais para a melhoria do 
clima de investimento interno. Nem todos os países de renda 
média podem tomar empréstimos em mercados estrangeiros ou 
ter acesso a instrumentos de gestão de risco e, quando essas 
fontes de financiamento estão disponíveis, os prazos de venci-
mento são curtos e as taxas de juros, altas.

Em resposta às necessidades desse diversificado grupo de 
países, o Banco Mundial oferece um programa flexível de sistema 
bancário, financiamento e serviços de conhecimento. O Banco 
Mundial reconhece que o trabalho em colaboração com outros 
bancos multilaterais de desenvolvimento e doadores bilaterais 
pode expandir o grau de participação no âmbito do país e otimizar 
o impacto do desenvolvimento. Conseqüentemente, os bancos 
multilaterais de desenvolvimento estão preparando um docu-
mento de política conjunta sobre o financiamento combinado nos 
países de renda média. (Ver www.worldbank.org/middleincome.)

apoio à agricultura
A agricultura continua a ser o motor do crescimento na maioria 
dos países de baixa renda do mundo. Por esse motivo, a agricul-
tura tornou-se uma peça vital do trabalho do Banco Mundial na 
África e em outros países, refletida nos empréstimos do Banco 
Mundial de cerca de US$1,8 bilhões no exercício financeiro de 
2006 e na escolha da agricultura como o foco do próximo Relató-
rio sobre o Desenvolvimento Mundial de 2008. A ênfase atual do 
Banco Mundial para este setor está na melhoria do clima de in-
vestimento rural para aumentar e diversificar a safra de produtos 
básicos de alto valor que aumentam a renda dos agricultores e 
criam sistemas de inovação agrícola impulsionados pelo mer-
cado. A agricultura está vinculada à gestão integrada de recursos 
naturais, como a proteção das bacias hidrográficas ou para sus-
tentar o aumento dos investimentos em irrigação e drenagem; o 
apoio à eficácia do cumprimento das leis de proteção às florestas 
e governança sólida, bem como para promover esforços de inten-
sificação da capacidade de recuperação das propriedades agríco-
las, florestas e da piscicultura às mudanças climáticas. O 
PROFISH, uma nova iniciativa com vários doadores, abordará da 
ameaça de colapso das reservas pesqueiras. Ao mesmo tempo, 
a ameaça global de zoonoses (doenças que podem ser transmiti-
das por animais aos humanos), tais como a doença da “vaca 

louca” e a gripe aviária, colocou novamente a questão da gestão 
pecuária e saúde dos animais no topo da agenda do desenvolvi-
mento. (Ver www.worldbank.org/essd.)

Controle da gripe aviária
No final do exercício financeiro de 2006, 55 países já haviam rela-
tado surtos de cepas de H5N1 de gripe aviária altamente patogê-
nica em pássaros selvagens e aves domésticas, que causaram a 
morte de mais de 200 milhões de aves e graves prejuízos à sub-
sistência rural, especialmente nas regiões mais pobres dos paí-
ses em desenvolvimento.

A Organização Mundial da Saúde manifestou a preocupação 
de que o vírus H5N1 pudesse sofrer mutação para uma forma 
que viesse a causar uma pandemia da gripe em seres humanos. 
Essa pandemia, por sua vez, poderia perturbar a economia global 
com a geração de prejuízos da ordem de US$1,25 trilhão em um 
cenário rigoroso, causar perdas substanciais de vidas e a au-
mentar a pobreza nos países em desenvolvimento. Para minimi-
zar essa possibilidade e proteger a subsistência nas áreas rurais 
contra a doença dos animais, uma resposta a possíveis surtos 
deve ser coordenada em níveis regional, nacional e internacional. 
Para tanto, são necessários recursos financeiros substanciais. 
O Banco Mundial está trabalhando em estreita colaboração com 
agências técnicas internacionais, órgãos multilaterais (notada-
mente o Escritório do Coordenador Sênior da Organização das 
Nações Unidas para a Gripe), países doadores e clientes para 
coordenar as atividades.

Em novembro de 2005, o Banco Mundial, a Organização para 
Alimentação e Agricultura, a Organização Mundial de Saúde e a 
Organização Mundial para a Saúde Animal co-patrocinaram uma 
reunião mundial sobre a gripe aviária em Genebra com a finali-
dade de explorar possíveis mecanismos de coordenação. Em 
janeiro de 2006, o Banco Mundial, a Comissão Européia e o go-
verno chinês co-patrocinaram uma conferência de compromisso 
com a gripe aviária em Beijing. Os compromissos elevaram-se a 
quase US$1,9 bilhão, dentro de uma estrutura financeira flexível 
que assegura que os doadores podem usar os instrumentos que 
julgarem convenientes para contribuir para um plano bem defi-
nido, integrado e conduzido pelos países. Na ocasião da primeira 
avaliação da ação internacional em junho de 2006, em Viena, 
Áustria, mais de US$1,1 bilhão já havia sido comprometido para 
o financiamento de programas específicos lançados pelos países 
e por organizações internacionais e regionais. O Banco Mundial 
comprometeu-se a contribuir com montante não superior a 
US$500 milhões em financiamentos do BIRD e da AID, dentro de 
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seu Programa Mundial de Combate à Gripe Aviária. No final de 
junho de 2006 já havia aprovado US$147,4 milhões para que onze 
países evitassem ou respondessem aos surtos de gripe aviária e 
se preparassem para uma possível pandemia de gripe aviária hu-
mana. Os instrumentos da comunidade internacional para abor-
dar a questão da gripe aviária também incluem o recém-criado 
Mecanismo para o Combate à Gripe Aviária e Humana, com vá-
rios doadores, no valor de US$75 milhões. (Ver www.worldbank 
.org/avianflu.)

resposta à mudança climática
A comunidade global enfrenta o grande desafio de assegurar su-
primentos de energia a preço razoável e custo-eficientes para 
servir de base ao crescimento econômico e à redução da pobreza 
e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. O recente rela-
tório do Banco Mundial: Clean Energy and Development: Toward 
an Investment Framework (Energia limpa e desenvolvimento: 
rumo a uma estrutura de investimento), abordou as necessida-
des de energia dos países em desenvolvimento; o acesso aos 
serviços de energia; o controle das emissões de gases do efeito 
estufa, bem como a ajuda aos países em desenvolvimento para 
adaptarem-se aos riscos climáticos. O relatório concluiu que 
existe uma ampla gama de tecnologias para prestar os serviços 
de energia necessários, mas que é preciso uma reforma da polí-
tica no setor energético a fim de incentivar os cerca de US$300 
bilhões em investimentos necessários por ano.

A expansão dos serviços de energia é fundamental para a re-
dução da pobreza e o desenvolvimento econômico, mas qualquer 
expansão deve minimizar as emissões de gases que provoquem 
o efeito estufa e contribuam para a mudança climática. A atenua-
ção dessas emissões custará anualmente dezenas de bilhões de 
dólares adicionais. Esses recursos financeiros poderão ser for-
necidos por intermédio de instrumentos financeiros inovadores 
que o Banco Mundial está avaliando atualmente em cooperação 
com parceiros e com o setor privado.

Embora todos os países estejam vulneráveis à mudança cli-
mática, o recente relatório ressalta que os mais vulneráveis são 
os países mais pobres e os cidadãos de mais baixa renda; entre-
tanto, esses países não devem arcar com os custos adicionais da 
transição para uma economia de baixo carbono. A adaptação à 
variabilidade e mudança climáticas é uma prioridade para os pa-
íses em desenvolvimento e exigirá a transferência de tecnologias 
existentes, o desenvolvimento de novas tecnologias e a revisão 
dos atuais padrões e sistemas de planejamento. (Ver www 
.worldbank.org/climatechange.)

trabalho com os governos subnacionais
O Grupo Banco Mundial reconhece a importância dos esforços de 
descentralização dos governos clientes e a crescente necessi-
dade de que os governos subnacionais (regionais, estaduais, 
provinciais, municipais ou locais) implementem seus próprios 
planos de desenvolvimento. Para atender a essa necessidade, o 
Grupo Banco Mundial está aumentando o fornecimento de assis-
tência técnica direta e o apoio financeiro da IFC aos governos 
subnacionais sem garantias soberanas.

Com base na experiência do Fundo Municipal da IFC, o Banco 
Mundial e a IFC estão desenvolvendo um programa conjunto que 
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integrará as atividades de desenvolvimento subnacional ao Grupo 
Banco Mundial. Depois de iniciado, o Programa de Desenvolvi-
mento Subnacional administrará e coordenará a assistência téc-
nica e os empréstimos aos governos subsoberanos e contará 
com os recursos do Banco Mundial e da IFC para aumentar o in-
vestimento e a criação da instituição. O objetivo do programa é 
ajudar os países a criarem entidades subnacionais financeira-
mente viáveis e responsáveis do ponto de vista fiscal. Entre ou-
tras atividades, o programa facilitará o desenvolvimento de mer-
cados de crédito locais e mobilizará o financiamento privado 
local. A maioria dos novos projetos a ser financiada por meio do 
programa deverá ser do setor de infra-estrutura.

busca de maior eficácia da ajuda
A Declaração de Paris de março de 2005 reconheceu que é pre-
ciso aumentar o volume e a eficácia da ajuda para cumprir as 
MDMs e auxiliar os esforços dos países para o fortalecimento da 
governança e melhoria do desempenho no desenvolvimento. A 
declaração definiu uma agenda clara para a harmonização e o 
alinhamento da assistência dos doadores e para a gestão para 
resultados que está sendo implementada em cinco países (Gana, 
Moçambique, Tanzânia, Uganda e Vietnã). Dez outros países es-
tão apresentando bom progresso e os elementos da agenda es-
tão sendo implementados, embora de forma menos sistemática, 
em mais 40 países.

No o exercício financeiro de 2006, o Banco Mundial participou 
de esforços internacionais para estabelecer um plano de monito-
ramento da implementação dos 56 compromissos detalhados da 
Declaração de Paris. Em maio de 2006 foi lançado um esforço 
para o estabelecimento de uma base para os indicadores acorda-
dos – uma oportunidade sem precedentes para o estudo e coor-
denação simultâneos da ajuda em um grande número de países. 
Contudo, ainda restam empecilhos a um progresso mais amplo, 
mesmo nos países em que governos e doadores estão traba-
lhando na agenda. Esses empecilhos incluem dados inadequa-
dos, incentivos impróprios ao pessoal (dos órgãos doadores e dos 
governos), inflexibilidade institucional, comunicações precárias e 
liderança institucional insuficiente em alguns órgãos doadores. 
(Ver www.aidharmonization.org.)

os dois pilarEs da Estratégia dE CombatE à pobrEza 
do banCo mundial
Os dois pilares da estratégia de combate à pobreza do Banco 
Mundial são a melhoria do clima de investimento e o empodera-
mento das pessoas de baixa renda. Esses pilares estão inter-
relacionados, pois o progresso no desenvolvimento humano pro-
picia a capacidade para sustentar as melhorias no clima de 

investimento, apoiar o crescimento econômico e abordar as desi-
gualdades econômicas e sociais.

primeiro pilar: melhoria no clima de investimento
O Banco Mundial promove o crescimento econômico por meio da 
defesa de um comércio mais igualitário, apoio à reforma política 
e investimentos em projetos específicos para o comércio, iniciati-
vas do setor privado, infra-estrutura, setor financeiro e indústria 
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extrativa, freqüentemente em parceria com outras instituições do 
Grupo Banco Mundial. 

Promoção da abertura para o comércio O Banco Mundial con-
tinuou a prestar seu apoio a um ambicioso resultado das nego-
ciações da Agenda para o Desenvolvimento de Doha da Organiza-
ção Mundial do Comércio que enfatiza uma verdadeira reforma 
agrícola, a participação de todos os países e o aumento da ajuda 
para o comércio. Na agricultura, a pesquisa do Banco Mundial 
ressaltou a importância fundamental do acesso dos produtos 
agrícolas aos mercados dos países desenvolvidos. Em coopera-
ção com o FMI e outros parceiros, o Banco Mundial elaborou pro-
postas para o aumento da ajuda ao comércio, inclusive a intensi-

ficação da Estrutura Integrada para Assistência Técnica 
Relacionada ao Comércio para os países menos desenvolvidos. 
Os empréstimos relacionados ao comércio quase triplicaram nos 
últimos três anos, elevando-se para 6% de sua carteira em geral.

A integração do comércio às estratégias de crescimento na-
cional continua a ser a essência do trabalho do Banco Mundial. 
Ademais, o Banco Mundial conduziu análises comerciais e forne-
ceu apoio a mais de 35 países sobre questões que variam desde 
harmonização de padrões até a reforma alfandegária. O Banco 
Mundial continua a apoiar seus clientes comprometidos com 
negociações de acordos comerciais regionais. Também fornece 
análises e assistência técnica relativa a acordos de livre comércio 
patrocinados pelos Estados Unidos e União Européia, particular-
mente na África e América Central. (Ver Box 1.3 e 
www.worldbank.org/trade.)

Avaliação do ambiente de negócios O terceiro relatório anual 
do Projeto Doing Business, o Doing Business in 2006: Creating 
Jobs (Fazendo negócios em 2006: geração de empregos), ofe-
rece indicadores quantitativos das dificuldades enfrentadas pe-
las empresas em 155 países. O relatório deste ano acrescentou 
três indicadores novos: sobre os impostos que as empresas pa-
gam em cada país, sobre o tratamento de licenças comerciais e 
sobre os requerimentos de procedimentos dos países para a 
importação e exportação. Pela primeira vez, apresentou tam-
bém uma classificação global agregada. As pesquisas do Banco 
Mundial sobre empresas, outra fonte de dados sobre o clima de 
negócios nos países em desenvolvimento, agora abrangem 
51.000 empresas em 76 países. Esses dados foram incluídos 
em 23 avaliações e atividades sobre clima de investimento 
prestadas aos clientes no exercício financeiro de 2006. Para 
ajudar os países clientes a fortalecerem sua estrutura de go-
vernança corporativa, o Banco Mundial conduziu 7 avaliações 
sobre governança corporativa no exercício financeiro de 2006, 

box 1.3    avaliação: aPoio Do banco MunDial ao coMércio

O relatório do Grupo Independente de Avaliação Assessing 
World Bank Support for Trade, 1987–2004 (Avaliação do 
Apoio do Banco Mundial ao Comércio, 1987–2004) analisa a 
contribuição do Banco Mundial a um comércio mais livre nos 
países pobres e faz recomendações específicas sobre for-
mas de aumentar as oportunidades comerciais para reduzir 
a pobreza. De 1987 a 2004, 8,1% de todos os compromissos 
do Banco Mundial (US$38 bilhões) foram destinados a ajudar 
117 países a melhorar sua integração na economia global. 

O relatório concluiu que o Banco Mundial foi eficaz na ajuda 
para que os países em desenvolvimento liberalizassem seus 
regimes comerciais, mas que as iniciativas comerciais não 
foram tão bem-sucedidas na criação de um caminho dinâ-
mico e sustentado para o crescimento das exportações. O 
relatório destacou também a alta qualidade da pesquisa do 
Banco Mundial sobre as questões comerciais e o papel das 
instituições na defesa de um sistema comercial global mais 
igualitário. (Ver www.worldbank.org/ieg/trade.)
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elevando o total para 55, tanto em novas avaliações quanto em 
atualizações de avaliações anteriores. Além disso, o Banco 
Mundial lançou três avaliações-piloto da governança de empre-
sas estatais. As análises constantes dessas avaliações são úteis 
para orientar reformas governamentais e serviram de base 
para projetos do Banco Mundial em mais de 30 países. Os com-
promissos para novos projetos que tinham o desenvolvimento 
do setor privado como tema principal ultrapassaram a casa dos 
US$6,1 bilhões no exercício financeiro de 2006.

Indo além da fase de avaliação, o Grupo Banco Mundial tam-
bém ajuda os governos preocupados com a reforma a melhorar 
seu clima de investimento por intermédio do Serviço de Assesso-
ramento em Investimento Estrangeiro, uma operação conjunta 
com a IFC. No exercício financeiro de 2006, o serviço de assesso-
ramento executou 82 projetos em 43 países em desenvolvimento, 
com 52% dos projetos de assessoramento em países de alto 
risco ou baixa renda, baseados nas análises realizadas pelo Pro-
jeto Doing Business e nas pesquisas sobre empresas. (Ver www 
.doingbusiness.org e www.enterprisesurveys.org.)

Aumento do apoio à infra-estrutura Durante o exercício finan-
ceiro de 2006, foram aprovados 125 novos projetos com um com-
ponente de infra-estrutura; esses projetos ultrapassaram a casa 
dos US$8 bilhões. Esse aumento de aproximadamente 10% em 
comparação com o exercício financeiro anterior está em linha 
com o Plano de Ação para Infra-Estrutura do Banco Mundial, de-
senvolvido em 2003 para responder de forma mais contundente 
às solicitações dos clientes relativas às necessidades de investi-
mento em infra-estrutura e a objetivos de desenvolvimento mais 
amplo, conforme especificado nas MDMs. A maioria dos compro-
missos situou-se nos setores de transporte (40%) e de energia e 
mineração (38%), seguidos pelo setor de abastecimento de água 
e saneamento (21%). A qualidade dos projetos mantém seu nível 
elevado desde o início do plano e a proporção de projetos em 
risco continua abaixo da média do Banco Mundial.

Ademais, o Banco Mundial proporcionou139 produtos analíti-
cos e de assessoria relativos à infra-estrutura, sendo um deles 
um importante estudo sobre as lições aprendidas. Na Reunião 
de Cúpula do G-8 em Gleneagles, solicitou-se ao Banco 
Mundial que assumisse a liderança global em duas áreas rela-
cionadas com a infra-estrutura: a garantia da coordenação 
bem-sucedida do vultoso aumento da ajuda fornecida em apoio 
à agenda de infra-estrutura da África; e a criação de um novo 
contexto para a mobilização de investimentos em energia limpa 
e desenvolvimento. (Ver “Resposta à mudança climática” na 
página 17 e www.worldbank.org/infrastructure e www 
.worldbank.org/energy.)

Aumento do acesso aos serviços financeiros Sistemas finan-
ceiros sólidos e inclusivos são essenciais para o alcance das 
MDMs. A melhoria do acesso a serviços financeiros como pou-
pança, crédito, seguro e remessas é fundamental para permitir 
que as pessoas de baixa renda se beneficiem das oportunidades 
econômicas e se protejam contra a incerteza. O Banco Mundial, 
trabalhando em estreita colaboração com o Grupo Consultivo de 
Assistência às Pessoas de Baixa Renda (CGAP), proporcionou 
treinamento internacional em equilíbrio entre as normas do 
Programa de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento 
do Terrorismo e a necessidade de proporcionar acesso ao 
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financiamento, especialmente para as pessoas de baixa renda. O 
Banco Mundial liderou uma iniciativa internacional para a criação 
de indicadores para quantificar o acesso aos serviços financeiros. 
Em parceria com clientes e outras instituições de desenvolvi-
mento, o Banco Mundial está buscando formas mais sistemáti-
cas de incorporar indicadores de acesso a serviços financeiros 
aos processos de definição de prioridades para o desenvolvi-
mento. Ademais, está estudando os efeitos do acesso financeiro 
sobre o cumprimento das MDMs. Finalmente, o Banco Mundial 
intensificou seus esforços no sentido de desenvolver produtos de 
gestão de riscos destinados a reduzir o impacto sobre as pessoas 
de baixa renda dos desastres naturais, flutuações dos preços de 
produtos básicos e outros choques. (Ver www.worldbank 
.org/finance.)

Facilitação das remessas para os migrantes Com 200 mi-
lhões de migrantes em todo o mundo e fluxos de remessas para 
os países em desenvolvimento da ordem de US$167 bilhões em 
2005 – mais que o dobro dos fluxos da ajuda oficial – a migração 
internacional tornou-se vital para o desenvolvimento. Geral-
mente as remessas são distribuídas mais amplamente nos 
países beneficiários do que outros fluxos financeiros, tais como 
empréstimos bancários ou investimento estrangeiro direto; por-
tanto, elas também contribuem diretamente para a redução da 
desigualdade. As evidências demonstram também que as remes-
sas reduzem a pobreza nos domicílios em que respondem por 
uma parcela significativa da renda. Assim, ganhos imediatos são 
obtidos com os ajustes das políticas bem como com a promoção 
da concorrência de mercado entre os prestadores de serviços a 
fim de reduzir o custo do envio de remessas. O Banco Mundial 
está trabalhando para melhorar os sistemas de fluxos de remes-
sas internacionais e o acesso ao financiamento. O General Prin-
ciples for International Remittance Services (Princípios gerais 
para os serviços de remessas internacionais) foi publicado junto 
com o Banco de Pagamentos Internacionais para ajudar a desen-
volver sistemas de pagamento de remessas seguros e eficientes. 
(Ver www.bis.org/press/p060313.htm.)

segundo pilar: Empoderamento das pessoas de baixa renda
O investimento nas pessoas para capacitá-las a viver de forma 
mais produtiva, tomar decisões sensatas sobre seu futuro e pre-
servar o meio ambiente constitui o segundo pilar da estratégia 
de combate à pobreza do Banco Mundial. Os investimentos no 
desenvolvimento humano melhoram a qualidade de vida e pro-

movem a participação em atividades econômicas que favorecem 
o desenvolvimento do país, aumentam o acesso aos serviços e 
reduzem a desigualdade. 

O Banco Mundial continua a monitorar o progresso por meio 
das medidas estabelecidas nas MDMs, o esforço global destinado 
a melhorar a vida nos países em desenvolvimento até 2015. O 
Banco Mundial desempenha um papel fundamental nesse es-
forço, em parceria com governos, órgãos da Organização das 
Nações Unidas e outras instituições financeiras internacionais. 
O terceiro Relatório de Monitoramento Global sobre as MDMs, 
Strengthening Mutual Accountability: Aid, Trade, and Governance 
(Fortalecimento da responsabilidade mútua: ajuda, comércio e 
governança), uma publicação conjunta do Banco Mundial e do 
FMI, identifica medidas para fazer que a ajuda seja mais efetiva e 
assegure que os doadores, instituições financeiras internacionais 
e governos dos países em desenvolvimento cumpram seus com-
promissos. O relatório examina também o papel central da go-
vernança na eficácia do desenvolvimento e propõe uma estrutura 
de monitoramento dos elementos-chave de sistemas nacionais 
de governança.

Aumento das oportunidades em educação As crianças de 
baixa renda com as mesmas oportunidades em educação que 
as crianças economicamente favorecidas terão mais possibili-
dade de competir por emprego na idade adulta. Atualmente, 
mais de 100 milhões de crianças em idade de primeiro grau não 
estão matriculadas na escola. Para ajudar no alcance da edu-
cação básica universal até 2015, o Banco Mundial aumentou 
seu apoio à Iniciativa Educação para Todos. Essa intensificação 
do apoio ocorreu principalmente por intermédio da Iniciativa 
Acelerada (FTI) de Educação para Todos, uma parceria global 
entre países doadores e países em desenvolvimento que teve 
grande avanço no último ano graças à nova ajuda financeira e 
tecnológica dos doadores. A FTI aumentou o financiamento 
interno e externo para a educação nos países em desenvolvi-
mento e tornou essa ajuda mais eficaz. Proporcionou também 
um diálogo mais produtivo sobre políticas, ampliou a flexibili-
dade da ajuda à educação básica e intensificou o compromisso 
dos doadores com padrões custo-eficazes para a construção de 
escolas. Todos os países de baixa renda comprometidos com o 
alcance da educação básica universal são elegíveis a recursos 
da FTI. Atualmente, 20 países são parceiros da Iniciativa Acele-
rada. Um relatório da IEG, From School Access to Learning Out-
comes (Do acesso à escola aos resultados do aprendizado), 

Um ex-soldado infantil soluciona um problema de matemática na sala de aula de um 
centro de orientação para ex-combatentes em Ruanda. Financiado pelo Banco Mundial e 
11 doadores, o Programa de Desmobilização e Reintegração com Vários Doadores apóia o 
programa nacional de desmobilização e reintegração de Ruanda e trabalha em seis outros 
países na região dos Grandes Lagos.
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chama atenção para o surpreendente crescimento das matrícu-
las escolares nos últimos 15 anos, bem como para a necessi-
dade crucial de dedicar aos resultados do aprendizado a 
mesma ênfase dada ao aumento do acesso.

No exercício financeiro de 2006, os parceiros doadores no ní-
vel nacional aprovaram as estratégias para educação de sete pa-
íses, o que significa que estavam dispostos a sustentar aumentos 
significativos no financiamento externo. Os desembolsos previs-
tos no Fundo Catalisador da FTI, criado para os países com pre-
sença e apoio limitados de doadores, totalizaram US$60,2 mi-
lhões. A primeira rodada de desembolsos do Fundo para o 
Desenvolvimento de Programas da Educação, o novo fundo para 
desenvolvimento da capacidade em educação, foi realizada no 
exercício financeiro de 2006. Os desembolsos representaram 
45% dos compromissos, no total de US$4,9 milhões. Os progra-
mas de 28 países receberam apoio técnico e financeiro do fundo. 
Ao todo, o Banco Mundial emprestou também US$2 bilhões para 
a educação, mais do que o total registrado no exercício financeiro 
de 2005. O apoio aos componentes de educação em projetos 
de outros setores foi de US$533 milhões. (Ver www 
.worldbank.org/education.)

Combate às doenças transmissíveis Os países não podem al-
mejar maior eqüidade enquanto as pessoas de renda mais baixa 
sofrerem desproporcionalmente de saúde precária e doenças 
transmissíveis. A comunidade do desenvolvimento reconheceu a 
importância da melhoria da saúde; três das oito MDMs estão 
voltadas para a redução da precariedade da saúde como forma 
de avanço do desenvolvimento.

HIV/AIDS. As novas infecções e as mortes relacionadas à AIDS 
continuaram a crescer em 2006. O novo Programa de Ação Glo-
bal contra a AIDS reflete o compromisso do Banco Mundial com 
o fornecimento de recursos financeiros para o apoio continuado a 
programas nacionais e regionais eficazes; foco no planejamento 
estratégico; fortalecimento dos sistemas de monitoramento e 
avaliação dos países e recursos para respostas baseadas em 
provas e aceleração da implementação. A agenda do conheci-
mento do Banco Mundial para HIV/AIDS inclui a avaliação do im-
pacto e o trabalho analítico para entender melhor a diversidade 
da epidemia e melhorar a eficácia do programa. (Ver Box 1.4.)

box 1.4    avaliação Da assistência ao Hiv/aiDs

Uma avaliação feita pelo IEG sobre a assistência do Banco 
Mundial ao HIV/AIDS, Committing to Results: Improving the 
Effectiveness of HIV/AIDS Assistance (Compromisso com re-
sultados: melhoria da eficácia da assistência ao HIV/AIDS) foi 
publicada este ano. O estudo analisou a alocação de US$2,5 
bilhões do Banco Mundial para atividades relacionadas ao 
HIV/AIDS até meados de 2004. O IEG concluiu que a ajuda 
incentivou os países a agirem e tornou seus esforços mais 
custo-eficazes, criou instituições para combate à epidemia e 

inscreveu organizações da sociedade civil na resposta aos 
desafios do HIV/AIDS. O estudo concluiu, contudo, que o 
comportamento de mais alto risco nem sempre foi abordado 
e que a eficácia de algumas iniciativas ainda não foi anali-
sada. O IEG recomendou que o Banco Mundial aumente a 
eficácia dos programas nacionais de combate à AIDS pre-
vendo os obstáculos políticos, sendo mais estratégico, forta-
lecendo as instituições e agindo com base nas evidências 
locais.
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Malária. O Banco Mundial intensificou seu apoio ao controle da 
malária por meio da nova Estratégia Global e do Programa Im-
pulsionador para Reversão da Malária, iniciado no exercício fi-
nanceiro de 2005, que tem sido bem recebido pelos países clien-
tes e entidades parceiras. Esse programa combina a ênfase no 
monitoramento de resultados e efeitos com a flexibilidade de 
abordagens e instrumentos de empréstimo. O programa está em 
execução na África, onde começou com uma “fase intensiva” de 
três anos que estabeleceu uma meta de financiamento da AID no 
valor de US$500 milhões até o final do exercício financeiro de 
2008. Desde o lançamento do programa impulsionador, o Banco 
Mundial já aprovou projetos de controle da malária e componen-
tes afins em Benin, no valor de US$31 milhões; em Burkina Fasso 
no valor de US$12 milhões; na República Democrática do Congo, 
US$30 milhões; na Eritréia, US$2 milhões; na Etiópia, US$20 mi-
lhões; Níger, US$10 milhões e Zâmbia, US$20 milhões e um pro-
jeto sub-regional na bacia do Rio Senegal (Guiné, Mali, Mauritâ-
nia e Senegal) no valor de US$42 milhões – no total de US$167 
milhões no exercício financeiro de 2006. Estão sendo preparados 
projetos em pelo menos sete outros países e o Banco Mundial 
está a caminho de comprometer US$427,5 milhões de sua meta 
de US$500 milhões. Além disso, em cooperação com entidades 
parceiras, o Banco Mundial continua a explorar opções para me-
lhorar o acesso a uma nova geração de medicamentos de com-
bate à malária.

Tuberculose. O Banco Mundial participou da preparação de um 
novo Plano Global de Erradicação da Tuberculose, lançado em 
2006 no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. Os compro-
missos cumulativos do Banco Mundial totalizam aproximada-
mente US$600 milhões e abrangem mais de 30 países. Além 
desse apoio direto, o Banco Mundial está comprometido com um 
trabalho abrangente de prestação de serviços para a melhoria do 
controle da tuberculose. Como a tuberculose geralmente aco-
mete pacientes cujos sistemas imunológicos foram comprometi-
dos pela AIDS, várias das operações do Programa Multinacional 
de Combate à AIDS (tais como as realizadas em Eritréia, Quênia 
e Uganda) agora incluem o componente de combate à 
tuberculose. 

Melhoria da saúde materno-infantil  A quarta e a quinta MDM 
abordam a redução da mortalidade materno-infantil. No exercício 
financeiro de 2006, os compromissos do Banco Mundial relativos 
à saúde reprodutiva e materna alcançaram US$301,3 milhões, 
com desembolsos de US$259,8 milhões. Os resultados dos es-
forços globais estão começando a aparecer. Um relatório recente 
preparado sobre a 14ª Reposição de Recursos da AID demons-

trou que a proporção de nascimentos assistidos por pessoal de 
saúde qualificado aumentou de 40% no período 1997-1999 para 
44% em 2002. A mortalidade entre crianças com menos de cinco 
anos de idade caiu de 125 por cada 1.000 nascidos vivos para 120 
no mesmo período. Por exemplo, a avaliação do IEG sobre inter-
venções em Bangladesh para a melhoria da saúde materno-
infantil e nutrição demonstrou redução nas taxas de mortalidade 
de crianças abaixo de cinco anos de idade e diminuição de dois 
terços na mortalidade materna. Os ganhos foram atribuídos a 
um aumento da prestação de serviços pelo governo apoiada por 
um consórcio de doadores liderado pelo Banco Mundial. Os 
recursos também foram utilizados para expandir os serviços de 
planejamento familiar e aumentar as taxas de imunização infantil 
de menos de 2% para quase 75%. 
(Ver www.worldbank.org/hnp.)

Alcance da igualdade de gêneros Por meio de pesquisa inova-
dora sobre os efeitos dos obstáculos ao desenvolvimento com 
base no gênero, o Banco Mundial está construindo uma base de 
conhecimentos capaz de ajudar países a abordar a desigualdade 
de gêneros no empoderamento econômico. No ultimo ano, o 
Banco Mundial organizou uma série de workshops sobre gênero 
e economia para profissionais do desenvolvimento. Os workshops 
foram concebidos para fortalecer a capacidade de desenvolvi-
mento dos países para analisar e abordar as restrições impostas 
ao crescimento econômico pela desigualdade de gêneros. O 
Banco Mundial também promoveu uma consulta de alto nível 
chamada Meta de Desenvolvimento do Milênio sobre Promoção 
da Igualdade de Gêneros: O Desafio da Implementação, que esta-
beleceu uma nova agenda para a promoção da igualdade de gê-
neros. Daquela reunião resultou um novo plano de ação que foi 
formulado para ajudar a acelerar o progresso no cumprimento 
dessa meta. O apoio financeiro dos Governos da Holanda, No-
ruega e Suécia continua a incentivar a inovação na integração 
das questões de gênero no trabalho do Banco Mundial. Os proje-
tos financiados pelo Banco Mundial incorporam cada vez mais 
uma análise sobre gênero em sua elaboração, especialmente 
nos setores da saúde, educação e proteção social. (Ver www 
.worldbank.org/gender.)

Melhoria da equidade por meio da proteção social  A abor-
dagem do Banco Mundial à proteção social é orientada pela 
estrutura de gestão do risco social por meio da qual o Banco 
Mundial apóia os desempregados, desenvolve práticas de mer-
cado de trabalho eqüitativas, promove a eliminação do trabalho 
infantil, ajuda a criar a garantia de rendimento na idade avan-
çada para as pessoas de baixa renda e proporciona redes de 
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proteção social para grupos vulneráveis. No ano passado, o 
Banco Mundial focou a inclusão da criação de empregos eqüita-
tivos na agenda de redução da pobreza e crescimento. Imple-
mentou também uma promissora estratégia de pesquisa de 
mercado de trabalho que surgiu de um processo de preparação 
de inventário no âmbito do Banco Mundial. Também foram lan-
çadas duas publicações sobre sistemas e reformas previdenciá-
rias: Old Age Income Support for the 21st Century: An Interna-
tional Perspective on Pension Systems and Reform (Apoio à 
Renda em Idade Avançada para o Século XXI: Uma Perspectiva 
Internacional sobre os Sistemas e Reforma Previdenciários); e 
Pension Reform: Issues and Prospects for Non-Financial De-
fined Contribution (NDC) Schemes (Reforma Previdenciária: 
Questões e Perspectivas para Esquemas de Contribuição Defi-
nida Não-Financeira - NDC) (Ver www.worldbank.org/sp.)

Incentivo ao desenvolvimento social  A estratégia de desen-
volvimento social do Banco Mundial destaca a inclusão, a coesão 
e a responsabilização. Com o objetivo de melhorar a governança 
e a prestação de serviços, bem como apoiar reformas que vincu-
lam os governos locais às comunidades, o Banco Mundial forne-
ceu aproximadamente US$2 bilhões em recursos para o desen-
volvimento impulsionado pela comunidade. O Banco Mundial 
também aprimorou as metodologias de responsabilização usa-
das por seu pessoal para ajudar os países a aumentarem a in-
cumbência dos cidadãos na responsabilização das autoridades 
públicas. Também houve aumento nos efeitos eqüitativos dos 
projetos desde que análises mais amplas sobre a pobreza e 
o impacto social foram integradas às primeiras etapas das 

operações do Banco Mundial (Ver www.worldbank.org 
/socialdevelopment.)

aumento da participação da sociedade civil
As organizações da sociedade civil desempenham o importante 
papel de dar expressão aos desprivilegiados, promover a trans-
parência e a boa governança e promover os serviços comunitá-
rios. O pessoal do Banco Mundial, em todos os níveis, continua a 
participar de importante diálogo com organizações da sociedade 
civil sobre questões como dívida, comércio e indústria extrativa, 
especialmente durante as Reuniões Anuais e da Primavera Se-
tentrional do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. 
Os membros da equipe também recorrem à sociedade civil por 
meio de reuniões nos países e na sede, bem como por intermé-
dio de vídeoconferências. 

O Banco Mundial realizou pesquisas baseadas nos países so-
bre responsabilização social, elaboração orçamentária participa-
tiva e empoderamento da comunidade, além de estimular a parti-
cipação da sociedade civil nas operações do Banco Mundial. As 
organizações da sociedade civil foram consultadas em quase 
todas as 31 estratégias de assistência a países aprovadas pelo 
Banco Mundial no exercício financeiro de 2006 e foram consulta-
das durante a preparação de 72% dos novos empréstimos aprova-
dos. O Banco Mundial incentivou os países mutuários a integra-
rem a sociedade civil à formulação de estratégias de redução da 
pobreza de 19 países e promoveu o financiamento dos esforços de 

box 1.5    MercaDo Do DesenvolviMento Global eM 2006

A África e o setor privado ocuparam posição de destaque 
entre os 118 finalistas de 55 países na competição sobre 
Mercado de Desenvolvimento Global realizada em Washing-
ton, D.C. no último mês de maio. Além disso, finalistas do 
Butão, Gâmbia, Lesoto, Turcomenistão e Vanuatu concorre-
ram pela primeira vez, promovendo suas idéias sobre água 
potável, saneamento e energia para as populações de baixa 
renda dos países em desenvolvimento. O concurso distribuiu 
prêmios no total de US$5 milhões a 30 vencedores. Cada 
ganhador recebeu um subsídio não superior a US$200.000 
após convencer o júri de peritos do Banco Mundial e exter-

nos de que seus projetos ofereciam idéias inovadoras com 
alto potencial de impacto para o desenvolvimento. A Funda-
ção Bill & Melinda Gates, a Fundação Google, o Mecanismo 
Global para o Meio Ambiente, a Corporação Financeira 
Internacional e o Banco Mundial financiaram os prêmios 
deste ano. Além do evento mundial, nove Mercados de De-
senvolvimento de âmbito nacional, abrangendo 13 países, 
foram realizados em 2006. Esses programas focaram temas 
sobre o desenvolvimento local. (Ver www 
.developmentmarketplace.org.)
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desenvolvimento da sociedade civil por intermédio de diversos 
mecanismos, inclusive a carteira de desenvolvimento impulsio-
nada pela comunidade, Houve uma colaboração significativa entre 
o Banco Mundial e a sociedade civil no trabalho de reconstrução 
após o tsunami na Ásia, particularmente na Indonésia, onde mais 
da metade da assistência estrangeira empregada no alívio du-
rante o primeiro ano foi canalizada por intermédio de organiza-
ções da sociedade civil. (Ver www.worldbank.org/civilsociety.)

apoio à sustentabilidade ambiental 
O Banco Mundial empenha-se em ajudar os países em desenvol-
vimento a cumprir a abrangente meta de assegurar a sustentabi-
lidade ambiental por meio da integração das preocupações am-
bientais em todo trabalho relacionado ao desenvolvimento. Por 
meio da implementação de sua estratégia ambiental, que aborda 
os vínculos entre meio ambiente, pobreza e crescimento econô-
mico, com ênfase especial na saúde, subsistência e vulnerabili-
dade das pessoas de baixa renda, o Banco Mundial está traba-
lhando em colaboração com os países parceiros para avaliar 
sistematicamente suas prioridades ambientais, as implicações 
ambientais de políticas-chave e sua capacidade de tratar as prio-
ridades do desenvolvimento e preocupações ambientais afins. Ao 
mesmo tempo, as evidências indicam cada vez mais as implica-
ções nos âmbitos de país, regionais e globais da gestão ambien-
tal ¬ quer seja na forma de mudança climática, efeitos sobre a 
saúde, ou perigos de desastres naturais ¬ que exigem maior 
atenção do Banco Mundial. O Banco Mundial desenvolveu um 
conjunto de medidas para avaliar as mudanças nas riquezas na-
turais que estão ocorrendo nos países em desenvolvimento como 
uma forma de acompanhar o progresso no sentido de alcançar a 
MDM relativa à sustentabilidade ambiental. (Ver www.worldbank 
.org/environment.)

fortalecimento da gestão de resultados
O Relatório de Monitoramento Global 2006 encontra progresso 
na mudança do foco nas instituições financeiras internacionais e 
programas dos países para a gestão de resultados; ou seja, ge-
renciar os efeitos em vez de gerenciar as contribuições. A mu-
dança no sentido da obtenção de resultados requer uma visão de 
longo prazo, recursos adicionais e apoio ao fortalecimento da 
capacidade em países parceiros. Para facilitar essa mudança o 
Banco Mundial está implementando alterações em seus princi-
pais instrumentos e procedimentos. Por exemplo, o Banco Mun-
dial incorporou o uso de uma estratégia de assistência aos paí-
ses baseada nos resultados para garantir que os programas dos 
países estejam em conformidade com os planos de desenvolvi-
mento e modificou sua orientação sobre o processo de avaliação 
a fim de incluir um enfoque mais acentuado na gestão de resul-
tados no país.

Além disso, lançou a Iniciativa de Avaliação do Impacto sobre 
o Desenvolvimento (DIME) para coordenar avaliações do im-
pacto dos projetos e programas apoiados por empréstimos do 
Banco Mundial. Até o momento, o Grupo Independente de Ava-
liação do Banco Mundial vem desempenhando um importante 
papel na avaliação do impacto no âmbito da instituição e para 
determinados programas e projetos de países. A Iniciativa DIME 
propõe ampliar essas avaliações a fim de orientar o Banco 
Mundial em sua mudança para a gestão de resultados. Atual-
mente, 24 avaliações rigorosas de projetos para a educação, 
programas de transferências em dinheiro condicionadas e ini-
ciativas de melhoria de favelas estão em andamento por inter-
médio da DIME.

Na revisão de 2005 da carteira ativa de empréstimos do Banco Mundial, o 
Grupo de Garantia da Qualidade concluiu que mais de 80% dos projetos 
realizados no exercício financeiro de 2005 cumprirão seus objetivos de 
desenvolvimento. Há 10 anos uma revisão semelhante concluiu que o 
trabalho do Banco Mundial tinha sido insatisfatório em um de cada quatro 
casos. No exercício financeiro de 2005 esse número caiu para um de cada 
10. A qualidade, contudo, é classificada como moderadamente satisfatória 
em apenas um quarto dos projetos. Com o objetivo de ampliar a carteira 
do Banco Mundial sem sacrificar os ganhos já alcançados, o Grupo de 
Garantia da Qualidade recomenda que seu pessoal: 

•  assegure que as elaborações dos projetos correspondam às 
realidades no campo, especialmente em Estados frágeis;

conclusões Do GruPo De Garantia Da qualiDaDe

• esteja alerta para identificar problemas e tratá-los quando surgirem; e
•  divulgue os resultados das atividades analíticas e de assessoramento 

do Banco Mundial para maximizar o impacto desse trabalho. 

Quanto aos serviços não-financeiros, a revisão demonstrou também a 
melhoria dos vínculos em atividades analíticas e de assessoramento, 
particularmente no contexto dos documentos da estratégia de redução 
da pobreza e estruturas dos países. Além disso, as avaliações de tarefas 
individuais do trabalho econômico e setorial e das atividades de 
assistência técnica demonstraram progresso em várias frentes; contudo, 
as avaliações das atividades globais analíticas e de assessoramento dos 
países identificaram oportunidade de melhoria.
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No	exercício	financeiro	de	2006,	15	países,	excluindo	aqueles	com	
recursos	petrolíferos,	aumentaram	a	taxa	média	de	crescimento	
anual	ao	longo	de	uma	década	de	5,3%.	Além	disso,	cinco	países	
registraram	reduções	significativas	na	mortalidade	de	crianças	
com	menos	de	cinco	anos	e,	um	dos	piores	desempenhos	em	
expansão	da	educação	primária,	a	Nigéria,	tornou-se	um	dos	
melhores.	Ainda	assim	a	África	continua	a	ser	o	maior	desafio	
mundial	para	o	desenvolvimento.	Mais	de	314	milhões	de	
africanos	–	aproximadamente	duas	vezes	o	total	de	1981	–	vivem	
com	menos	de	US$1	por	dia.	Trinta	e	quatro	dos	48	países	mais	
pobres	do	mundo	e	24	dos	32	países	classificados	no	Índice	de	
Desenvolvimento	Humano	do	Programa	de	Desenvolvimento	das	
Nações	Unidas	estão	na	África.	Mais	de	3	milhões	de	africanos	
morrem	por	ano	em	decorrência	do	HIV/AIDS	e	da	malária,	doen-
ças	que,	combinadas,	têm	um	custo	estimado	superior	a	1	ponto	
percentual	do	crescimento	per	capita	da	África	por	ano.	
Em	meados	de	2005,	a	comunidade	doadora	comprometeu-

se	a	dobrar	a	assistência	à	África	para	US$50	bilhões	por	ano	até	
2010.	O	Banco	Mundial	estabeleceu	um	mecanismo	para	imple-
mentar	o	cancelamento	da	dívida,	a	Iniciativa	Multilateral	de	Alívio	
da	Dívida,	segundo	a	qual	US$37	bilhões	em	dívida,	a	maior	parte	
devida	pelos	países	africanos,	serão	cancelados	nos	próximos	
40	anos,	em	benefício	dos	países	com	gestão	financeira	sólida	e	
comprometidos	em	reduzir	a	pobreza.	O	Banco	Mundial	também	
adotou	seu	primeiro	Plano	de	Ação	para	a	África,	que	tem	como	

metas	a	melhoria	da	governança,	o	preenchimento	da	lacuna	na	
infra-estrutura	e	a	garantia	de	que	os	benefícios	do	desenvolvi-
mento	sejam	compartilhados	de	modo	mais	igualitário.	Para	
promover	boa	governança,	responsabilidade	e	um	foco	contínuo	
em	programas	em	prol	da	população	de	baixa	renda,	o	Banco	
Mundial	tomou	uma	ação	decisiva	em	Chade,	República	do	
Congo,	Etiópia	e	Quênia.	No	ano	passado,	a	África	experimentou	
mudanças	positivas	relativas	à	governança	e	liderança.	A	primeira	
mulher	presidente	da	África	foi	eleita	na	Libéria.	Gana	e	Ruanda	
tornaram-se	os	primeiros	países	africanos	a	enviar	seus	pro-
gramas	de	governança	para	serem	examinados	pelo	Mecanismo	
Africano	de	Avaliação	dos	Pares	(ver	http://www.nepad.org).	Pela	
primeira	vez,	um	ex-presidente	africano	foi	preso	e	condenado	
perante	um	tribunal	internacional	por	seus	atos	em	conflitos	
violentos.	Alguns	ministros	pediram	demissão	ou	foram	presos	
em	Camarões	e	no	Quênia.	E	um	vice-presidente	da	África	do	Sul	
foi	demitido	por	suposto	envolvimento	em	corrupção.
Os	desenvolvimentos	positivos	deixam	os	africanos	otimistas	

com	relação	ao	futuro.	Uma	pesquisa	da	Gallup	revelou	que	52%	
dos	entrevistados	acreditavam	que	2006	traria	prosperidade	
econômica	e	57%	acreditavam	que	2006	seria	melhor	do	que	2005.

assistência do Banco Mundial 
O	Banco	Mundial	é	o	maior	fornecedor	de	assistência	ao	desen-
volvimento	da	África	e	vem	aumentando	significativamente	seu	

África

População	total:	 0,7	bilhão
Crescimento	da	população:	 2,1%
Expectativa	de	vida:		 46	anos
Mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos:	 100
Índice	de	analfabetismo	entre	mulheres	jovens:	 77%
2005	GNI	per	capita:	 US$750
N˚	de	pessoas	que	vivem	com		HIV/AIDS:	 24,8	milhões

Nota:	A	expectativa	de	vida	e	a	taxa	de	mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos	são	de	
2004	e	os	dados	sobre	HIV/AIDS	são	do	Relatório	da	UNAIDS	2006	sobre	a	Epidemia	Global	
de	AIDS;	outros	indicadores	são	de	2005	do	Banco	de	Dados	de	Indicadores	do	
Desenvolvimento	Mundial.

TOTaL DO EXErcÍciO TOTaL DO EXErcÍciO 
fiNaNcEirO DE 2006 fiNaNcEirO DE 2006

Novos compromissos Desembolsos
BIRD	US$40	milhões	 BIRD	US$4	milhões
AID	US$4.746.6	milhões	 AID	US$4.003	milhões

Carteira	de	projetos	em	implementação	a	partir	de	30	de	junho	de	2006:	
US$18,6	bilhões

INDICADORES BÁSICOS SOBRE A ÁFRICA
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apoio	nos	últimos	cinco	anos.	O	financiamento	da	IAD	no	
exercício	financeiro	de	2006	de	US$1,2	bilhão	em	subsídios	e	4	
bilhões	em	créditos	representou	o	dobro	da	assistência	do	
exercício	financeiro	de	2000	e	os	desembolsos	de	US$3,5	bilhões	
representaram	um	aumento	de	mais	de	100%.	Dois	empréstimos	
do	BIRD	totalizaram	US$40	milhões.
A	estratégia	do	Banco	Mundial	de	assistência	à	África	está	

descrita	no	relatório	intitulado	Contexto	da	Estratégia	de	
Assistência	à	África	baseado	no	relatório	Can	Africa	Claim	the	
21st	Century?	(A	África	Pode	Reivindicar	o	Século	XXI?)	O	contexto	
enfoca	a	redução	do	conflito,	a	melhoria	da	governança,	o	
investimento	em	pessoas,	o	fortalecimento	da	eficácia	da	ajuda	e	
o	aumento	do	crescimento	econômico	por	meio	da	ampliação	da	
competitividade	e	do	comércio.	É	complementado	pelo	Plano	de	
Ação	para	a	África.	(Ver	Capítulo	1	“Plano	de	Ação	para	a	África.”)
O	Banco	Mundial	manteve	seu	foco	na	redução	da	pobreza.	

Entre	outras	iniciativas,	o	Banco	Mundial	forneceu	financiamento	
para	melhorar	a	prestação	de	serviços	básicos	na	Nigéria,	
expandiu	o	acesso	aos	serviços	financeiros	na	Tanzânia,	financiou	
programas	de	geração	de	empregos	e	trabalhos	públicos	de	mão-
de-obra	intensiva	em	Benin,	Burundi	e	na	República	Democrática	
do	Congo,	mobilizou	o	governo	local	e	a	participação	da	sociedade	
civil	para	preservar	serviços	essenciais	em	saúde,	educação,	
agricultura	e	acesso	à	água	potável	na	Etiópia,	formulou	a	
capacidade	de	importantes	ministros	no	Quênia	para	combater	a	
corrupção,	aumentou	a	transparência	e	a	responsabilidade	no	
governo	e	melhorou	a	governança	nos	setores	de	silvicultura	e	
mineração	na	República	Democrática	do	Congo.	
O	Banco	Mundial	trabalhou	em	equipe	com	parceiros	de	

desenvolvimento	para	lançar	programas,	inclusive	o	Programa	de	
Reservas	da	África,	cujo	objetivo	é	eliminar	estoques	de	pestici-
das	obsoletos,	e	a	Parceria	PROFISH,	que	trata	da	exaustão	do	
setor	pesqueiro	e	da	degradação	dos	habitats	marinhos.	Também	
foram	fornecidos	financiamentos	para	a	Nigéria	combater	a	gripe	
aviária	e	para	a	Zâmbia	aumentar	a	comercialização	de	pequenos	
agricultores.	Em	Malawi,	prestou-se	assistência	para	alimentar	
pessoas	afetadas	pela	fome	causada	pela	seca.	O	financiamento	
do	programa	também	foi	usado	para	desenvolver	a	irrigação	e	
aumentar	o	acesso	ao	capital	para	investimento	agrícola,	com	a	
meta	de	aumentar	a	produção	agrícola	e	as	rendas	de	cerca	de	
200	mil	domicílios.
A	Estratégia	Global	e	o	Programa	Impulsionador	da	Reversão	

da	Malária	aumentou	o	financiamento	geral	do	Banco	Mundial	
para	combater	essa	doença	mortal	em	oito	países	em	mais	de	
300%	no	ano	anterior.	Em	Benin,	República	Democrática	do	

Congo,	Nigéria	e	Zâmbia,	o	programa	focou	a	reabilitação	da	
infra-estrutura	de	saúde	básica	e	a	provisão	de	mosquiteiros	
tratados	com	inseticida	e	tratamento	contra	malária.	Em	quatro	
países	ribeirinhos	da	Bacia	do	Rio	Senegal	–	Guiné,	Mali,	
Mauritânia	e	Senegal	–	o	controle	da	malária	será	parte	de	um	
programa	de	desenvolvimento	de	recursos	hídricos	financiado	
pelo	Banco	Mundial.

redução do conflito e forMação de sociedades 
engajadas 
Estima-se	que	o	conflito	custe	anualmente	aos	países	africanos	
afetados	2,2	pontos	percentuais	do	crescimento	econômico.	Em	
colaboração	com	a	Nova	Parceria	para	o	Desenvolvimento	da	
África	(NEPAD),	o	Banco	Mundial	está	trabalhando	para	alcançar	
a	paz	e	a	estabilidade,	ambas	necessárias	para	acelerar	o	
crescimento,	atrair	investimento	estrangeiro	e	aumentar	as	
exportações.	No	exercício	financeiro	de	2006,	o	Banco	Mundial	
iniciou	desembolsos	de	dois	fundos	fiduciários	de	vários	doa-
dores	para	a	reconstrução	do	Sudão.	Dilacerado	por	21	anos	de	
conflito	armado,	o	Sudão	é	um	dos	países	onde	o	Banco	Mundial	
trabalha	em	prol	da	recuperação	econômica	e	reintegração	de	
ex-combatentes	na	sociedade	pela	Iniciativa	dos	Países	de	Baixa	
Renda	em	Situação	de	Estresse.	Em	toda	a	África,	o	Banco	
Mundial	também	vem	cumprindo	seu	compromisso	de	aumentar	
a	transparência	e	a	redução	de	lucros	do	comércio	ilegal	de	
produtos	ligados	ao	conflito,	tais	como	petróleo,	gás,	diamantes,	
madeira	e	metais	preciosos.	

construindo o cliMa de investiMento 
O	Plano	de	Ação	para	a	África	promove	a	expansão	das	parcerias	
público-privadas	e	abordagens	inovadoras	de	financiamento.	
O	Banco	Mundial,	a	IFC	e	a	MIGA	estão	trabalhando	juntos	para	
apoiar	o	aumento	da	participação	privada	em	projetos	priori-
tários	de	infra-estrutura.	O	Fundo	de	Crescimento	e	Catalítico	da	
África	–	estabelecido	em	março	de	2006	para	acelerar	o	cresci-
mento,	a	redução	da	pobreza	e	a	realização	das	Metas	de	
Desenvolvimento	do	Milênio	em	países	com	bom	desempenho	–	
apóia	programas	regionais	e	fortalece	reformas	econômicas.	
O	relatório	Doing	Business	2005	do	Grupo	do	Banco	Mundial:	
Removing	Obstacles	to	Growth	(Removendo	obstáculos	para	o	
desenvolvimento)	observou	que,	na	maioria,	os	países	africanos	
continuam	a	ser	locais	de	alto	custo	e	alto	risco	para	se	fazer	
negócios,	embora	as	reformas	em	Ruanda	para	estimular	o	
potencial	do	setor	privado	como	motor	do	crescimento	e	da	
geração	de	empregos	tenham	sido	citadas	como	ponto	positivo	

PAÍSES ELEGÍVEIS PARA EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL
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Benin
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Burkina	Fasso

Burundi
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Cabo	Verde

República	Centro-Africana
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Guiné	Equatorial

Eritréia
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Guiné
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Libéria

Madagascar

Malauí

Mali
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Moçambique

Namíbia

Níger

Nigéria

Ruanda

São	Tomé	e	Príncipe

Senegal

Seicheles

Serra	Leoa

Somália

África	do	Sul

Sudão

Suazilândia

Tanzânia

Togo

Uganda

Zâmbia

Zimbábue
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para	o	desenvolvimento.	Como	resultado	dos	desafios	e	do	custo	
de	se	fazer	negócios,	a	região	recebeu	somente	US$22	bilhões	
do	total	de	US$237	bilhões	em	investimento	estrangeiro	direto	
em	países	em	desenvolvimento	em	2005.	A	maior	parte	desse	
investimento	foi	em	petróleo,	gás,	minerais	e	serviços.	
Embora	a	maioria	dos	produtores	de	petróleo	se	tenha	

beneficiado	com	os	elevados	preços	do	petróleo,	os	países	
importadores	líquidos	de	petróleo	da	região	sofreram	uma	perda	
cumulativa	de	cerca	de	3,5%	do	produto	interno	bruto,	principal-
mente	devido	a	esses	preços.	As	exportações	de	muitos	países	
expandiram-se	até	cerca	de	8%,	mas	não	estabeleceram	um	
acordo	na	Rodada	de	Doha	de	negociações	de	comércio,	combi-
nadas	com	restrições	ao	comércio	global,	mas	esse	êxito	não	foi	
suficiente	para	compensar	a	queda	contínua	da	participação	da	
África	no	comércio	mundial.
A	expansão	comercial	requer	o	fortalecimento	do	setor	agrícola,	

que	emprega	70%	da	força	de	trabalho	da	África	e	é	responsável	
por	40%	de	suas	exportações.	O	Banco	Mundial	apóia	o	Programa	
Amplo	de	Desenvolvimento	Agrícola	Africano	do	NEPAD,	que	visa	
ao	aumento	de	6%	ao	ano	da	produção	agrícola	até	2015.	O	Banco	
Mundial	e	o	NEPAD	também	estão	empenhados	em	liberalizar	o	
comércio	interno	das	regiões,	criar	mercados	de	capital,	eliminar	
obstáculo	para	iniciar	um	negócio,	proteger	investidores	e	registrar	
propriedades,	bem	como	defender	a	eliminação	de	tarifas	em	

cascata	que	penalizam	o	valor	agregado	dos	produtos	“feitos	na	
África”	nos	mercados	globais.	

integração regional: uM Pilar Para a forMação 
de ProsPeridade
O	Plano	de	Ação	para	a	África	reconhece	a	integração	regional	
como	um	dos	principais	pilares	no	qual	a	prosperidade	será	
alcançada	em	um	continente	com	15	economias	sem	saída	para	
o	mar	e	um	produto	interno	bruto	do	tamanho	do	da	Bélgica.	O	
empréstimo	regional	na	África	(para	projetos	piloto	multinacionais)	
no	exercício	financeiro	de	2006	ultrapassou	US$475	milhões,	três	
vezes	o	empréstimo	do	exercício	financeiro	de	2005.	Os	programas	
financiaram	a	facilitação	comercial,	abordagens	regionais	para	HIV/
AIDS,	desenvolvimento	do	setor	privado,	sistemas	energéticos	
regionais,	telecomunicações,	transporte,	saúde,	educação	terciária,	
pesquisa	agrícola,	pragas	migratórias,	segurança	alimentar,	
questões	ambientais	transnacionais	e	vulnerabilidade	relacionada	
às	condições	climáticas	das	comunidades	rurais.	No	Quênia,	
Ruanda,	Tanzânia	e	Uganda,	o	Banco	Mundial	financiou	programas	
para	facilitar	o	comércio	regional	e	os	sistemas	de	transporte,	com	
ênfase	especial	em	ferrovias.	O	Banco	Mundial	também	estendeu	o	
apoio	a	Burkina	Fasso,	Camarões,	Guiné	e	Mali	para	um	projeto	de	
melhoria	da	segurança	do	transporte	aéreo	e	para	ajudar	o	setor	
industrial	a	cumprir	plenamente	as	normas	de	segurança	da	
Organização	Internacional	de	Aviação	Civil.

auMento, siMPlificação e harMonização dos fluxos 
de ajuda
O	Banco	Mundial	apóia	a	implementação	na	África	da	Declaração	
de	Paris,	segundo	a	qual	os	governos	devem	formular	e	controlar	
as	prioridades	de	desenvolvimento	e	seus	parceiros	internacionais	
devem	melhorar	e	proporcionar	fluxos	financeiros	confiáveis	e	
voltados	para	resultados	a	um	baixo	custo.	Para	alcançar	o	
sucesso,	os	governos	africanos	devem	comprometer-se	a	
combater	a	corrupção,	compartilhar	eqüitativamente	os	dividen-
dos	do	crescimento	e	apresentar	resultados	do	desenvolvimento	
significativos	e	mensuráveis.	O	Banco	Mundial	está	instando	
doadores	a	cumprirem	as	promessas	feitas	em	2003	na	Cúpula	de	
Monterrey	e	em	2005	na	Cúpula	do	G-8	em	Gleneagles,	ajudando	
assim	a	África	a	alcançar	os	7%	de	crescimento	econômico	anual	
necessários	para	atingir	as	Metas	de	Desenvolvimento	do	Milênio.	
(Ver	www.worldbank.org/afr.)
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TABELA	2.1

EMPrÉSTiMOS DO BaNcO MUNDiaL Para MUTUÁriOS Da África POR	TÓPICO	E	SETOR	|	EXERCÍCIO	FINANCEIRO	2001-2006
MILHÕES	DE	DÓLARES	DOS	EUA	 	 	 	 	 	

TÓPicO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gestão	Econômica	 138,5	 138,7	 37,8	 68,0	 46,5	 31,4

Gestão	de	Recurso	Ambiental	e	Natural	 110,0	 159,9	 227,0	 195,2	 217,2	 250,6

Desenvolvimento	Financeiro	e	do	Setor	Privado	 625,8	 780,7	 383,6	 810,9	 768,2	 979,1

Desenvolvimento	Humano	 399,4	 739,0	 811,4	 618,2	 620,2	 673,3

Governança	do	Setor	Público	 429,6	 851,9	 432,4	 818,4	 708,0	 964,7

Regime	de	Direito	 34,0	 22,5	 34,5	 28,3	 30,9	 179,7

Desenvolvimento	Rural	 296,3	 329,2	 384,1	 360,7	 537,2	 528,6

Desenvolvimento	Social,	Gênero	e	Inclusão	 491,8	 347,4	 420,0	 374,3	 221,8	 198,5

Proteção	Social	e	Gestão	do	Risco	 376,4	 98,3	 543,7	 209,2	 294,3	 262,7

Comércio	e	Integração	 261,5	 46,4	 37,2	 371,5	 232,0	 413,1

Desenvolvimento	Urbano	 206,1	 279,6	 425,5	 261,1	 211,4	 304,9

Total dos Tópicos 3.369,6 3.793,5 3.737,2 4.115,9 3.887,5 4.786,6

SETOr      

Agricultura,	Pesca	e	Florestas	 212,0	 210,4	 303,4	 268,5	 215,3	 585,5

Educação	 209,5	 472,6	 423,6	 362,9	 369,0	 339,3

Energia	e	Mineração	 198,0	 490,3	 324,4	 365,8	 509,5	 524,5

Finanças	 200,1	 192,8	 67,2	 165,7	 68,6	 142,3

Saúde	e	Outros	Serviços	Sociais	 889,9	 616,6	 775,9	 723,1	 590,3	 614,0

Indústria	e	Comércio	 170,6	 266,7	 92,7	 95,4	 253,8	 348,4

Informação	e	Comunicações	 21,1	 33,8	 41,4	 52,9	 20,0	 5,0

Leis,	Justiça	e	Administração	Pública	 880,8	 906,9	 721,8	 1.004,2	 1.077,5	 1.263,0

Transportes	 229,8	 491,1	 690,5	 716,6	 507,2	 602,7

Água,	Saneamento	e	Proteção	contra	Inundações	 357,8	 112,2	 296,3	 360,8	 276,2	 361,9

Total dos Setores 3.369,6 3.793,5 3.737,2 4.115,9 3.887,5 4.786,6

	 Dos	quais	o	BIRD	 0,0	 41,8	 15,0	 0,0	 0,0	 40,0

	 Dos	quais	a	AID	 3.369,6	 3.751,6	 3.722,2	 4.115,9	 3.887,5	 4.746,6

Nota:	Inclui	todos	os	empréstimos	para	investimentos	e	empréstimos	para	políticas	de	desenvolvimento.	No	exercício	financeiro	efetivo	de	2005,	empréstimos	incluem	garantias	e	
mecanismos	de	garantia.	A	soma	dos	números	pode	não	ser	exata	devido	ao	arredondamento.
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rEgiãO DO LESTE aSiÁTicO E DO PacÍficO 

As	economias	na	região	do	Leste	Asiático	e	do	Pacífico	continu-
aram	a	crescer	em	ritmo	estável	de	8,2%	em	2005	e	continuaram	
com	aproximadamente	a	mesma	taxa	na	primeira	metade	de	
2006.	O	crescimento	sustentado	tirou	50	milhões	de	pessoas	da	
pobreza	por	ano	nos	últimos	cinco	anos.	Com	apenas	8%	da	
população	vivendo	com	menos	de	US$1	por	dia,	o	Leste	Asiático	
tem	a	oportunidade	de	reduzir	a	pobreza	absoluta	significativa-
mente	até	2010.	Boa	parte	da	redução	da	pobreza	da	região	é	
resultado	do	crescimento	rápido	na	China,	o	que,	por	sua	vez,	
aumentou	as	exportações	de	seus	países	vizinhos.	As	exporta-
ções	da	região	quase	duplicaram	nos	últimos	três	anos.	Apesar	
dos	elevados	preços	do	petróleo	em	mais	de	25	anos,	o	cresci-
mento	em	2005	foi	apenas	moderadamente	afetado.	Vários	
países,	mais	especialmente	a	Indonésia,	tomaram	providências	
para	reduzir	os	dispendiosos	e	regressivos	subsídios	de	com-
bustíveis,	incentivando	ao	mesmo	tempo	os	consumidores	e	as	
empresas	a	se	adaptarem	aos	preços	mais	altos	do	petróleo.
Os	países	em	desenvolvimento	da	região	estão	sendo	desafia-

dos	agora	a	melhorar	seu	clima	de	investimento,	impulsionar	
iniciativas	para	inovar	e	formar	aptidões,	bem	como	proteger	os	
grupos	vulneráveis	contra	choques	devastadores,	tais	como	
crises	no	setor	de	saúde,	perdas	de	emprego	e	desastres	
naturais.	A	ameaça	da	gripe	aviária	também	representa	uma	

enorme	incerteza.	Países	de	toda	a	região	estão	tomando	
medidas	para	administrar	possíveis	surtos.	Embora	a	gripe	
aviária	tenha	afetado	gravemente	as	pessoas	vinculadas	à	
criação	de	aves,	o	impacto	não	refletiu	na	economia	global.

assistência do Banco Mundial
A	estratégia	geral	do	Banco	Mundial	para	a	região	tem	o	objetivo	
de	apoiar	um	crescimento	econômico	de	amplo	alcance,	pro-
mover	o	comércio	e	a	integração,	melhorar	o	ambiente	de	
governança,	aumentar	a	estabilidade	social	e	alcançar	as	Metas	
de	Desenvolvimento	do	Milênio.	Para	ajudar	a	alcançar	essas	
metas,	o	Banco	Mundial	aprovou	US$3,4	bilhões	para	a	região	no	
exercício	financeiro	de	2006,	US$1	bilhão	em	créditos	da	AID,	
US$84,5	milhões	em	subsídios	da	AID	e	US$2,3	bilhões	em	
empréstimos	do	BIRD.	Este	ano	foram	assinados	contratos	de	
fundos	de	carbono	no	valor	de	US$939,3	milhões,	elevando	o	
total	comprometido	com	a	redução	das	emissões	de	gases	
causadores	do	efeito	estufa	a	US$1,1	bilhão.
Na	China,	o	Banco	Mundial	aprovou	uma	estratégia	de	

parceria	entre	novos	países	que	aborda	a	eqüidade,	o	ambiente	e	
a	transição	de	áreas	rurais	para	urbanas.	Com	uma	estratégia	
atualizada	de	assistência	à	Indonésia,	o	Banco	Mundial	reforçou	
seu	apoio	às	iniciativas	anti-corrupção	e	melhorias	no	clima	de	

INDICADORES BÁSICOS SOBRE O LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO

TOTaL DO EXErcÍciO TOTaL DO EXErcÍciO 
fiNaNcEirO DE 2006 fiNaNcEirO DE 2006

Novos compromissos Desembolsos
BIRD	US$2.344,3	milhões	 BIRD	US$1.806	milhão
AID	US$1.057,2	milhão	 AID	US$755	milhões

Carteira	de	projetos	em	implementação	a	partir	de	30	de	junho	de	2006:		
US$19,5	bilhões

População	total:	 1,9	bilhão
Crescimento	da	população:	 0.8%
Expectativa	de	vida:	 70	anos
Mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos:	 29
Nível	de	alfabetização	de	mulheres	jovens:	 97%
2005	GNI	per	capita:	 $1,630
Número	de	pessoas	que	vivem	com	HIV/AIDS:	 2,4	milhões

Nota:	A	expectativa	de	vida	e	a	taxa	de	mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos	e	o	nível	
de	alfabetização	de	mulheres	jovens	são	de	2004;	os	dados	sobre	HIV/AIDS	são	do	
relatório	da	UNAIDS	2006	sobre	a	Epidemia	Global	de	AIDS;	outros	indicadores	são	de	
2005	do	Banco	de	Dados	de	Indicadores	do	Desenvolvimento	Mundial.
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investimento.	A	reconstrução	após	o	tsunami	na	província	de	
Aceh	na	Indonésia	foi	bastante	acelerada	(ver	Box	2.1),	com	
milhares	de	títulos	de	propriedade	distribuídos	como	parte	dos	
esforços	do	Banco	Mundial	para	promover	a	reconstrução	
liderada	pela	comunidade:	US$28,5	milhões	foram	alocados	para	
essa	atividade	de	acordo	com	o	Fundo	de	US$526	milhões	de	
múltiplos	doadores	e	administrado	pelo	Banco	Mundial	destinado	
a	Aceh	e	Nias,	para	o	qual	15	doadores	fazem	contribuições,	
sendo	a	Comissão	Européia	e	a	Holanda	os	maiores	contri-
buintes.	Em	resposta	à	solicitação	do	Governo	da	Indonésia,	o	
Banco	Mundial	organizou	uma	reunião	de	doadores	dois	dias	
após	o	terremoto	de	Yogyakarta,	em	27	de	maio	de	2006,	e	traba-
lhou	com	o	governo	para	avaliar	os	danos	a	tempo	da	reunião	
anual	dos	doadores	em	junho.	No	Timor	Leste,	a	estratégia	de	
assistência	do	Banco	está	sendo	reorientada	para	levar	em	conta	
os	fatores	que	levam	a	deteriorar	a	situação	da	segurança.	O	
Banco	Mundial	continua	empenhado	em	harmonizar	atividades	
com	parceiros	do	desenvolvimento	para	ajudar	o	país	a	focar	a	
agenda	de	reformas	em	problemas	de	governança,	finanças	
públicas,	prestação	de	serviços	públicos	e	criação	de	empregos,	
bem	como	para	garantir	que	as	realizações	alcançadas	no	
fortalecimento	de	capacidades	institucionais	em	torno	de	
receitas	do	petróleo	não	sejam	perdidas	para	o	conflito.
Está	sendo	realizado	na	região	um	trabalho	pioneiro	para	a	

melhoria	da	governança	e	combate	à	corrupção.	A	estratégia	de	
assistência	aos	países	da	Indonésia,	por	exemplo,	foi	a	primeira	
com	foco	na	governança.	É	apoiada	pelo	trabalho	em	evolução	do	
fortalecimento	das	salvaguardas	na	carteira	de	projetos	da	região	
e,	mais	amplamente,	pelas	reformas	nos	sistemas	e	serviços	
públicos.
O	Banco	Mundial	está	trabalhando	para	enfrentar	desafios	

impostos	pelas	Metas	de	Desenvolvimento	do	Milênio.	Na	
Mongólia,	o	Projeto	de	Desenvolvimento	e	Educação	Rural	
aumentará	a	qualidade	da	educação	nas	escolas	primárias	
rurais.	No	Vietnã,	onde	o	acesso	à	água	potável	e	aos	serviços	de	
saneamento	doméstico	é	uma	necessidade	crítica,	o	Projeto	Red	
River	Delta	de	Abastecimento	de	Água	e	Saneamento	melhorará	
os	serviços	em	quatro	províncias.
O	Banco	Mundial	está	trabalhando	em	conjunto	com	enti-

dades	técnicas	e	governos	para	prevenir,	preparar	e	controlar	a	
disseminação	da	gripe	aviária	que	continua	a	ser	uma	ameaça	no	
Leste	Asiático.	No	Vietnã,	estão	sendo	realizados	projetos	que	
abordam	problemas	relacionados	à	saúde	humana	e	animal;	foi	
aprovada	uma	nova	operação	para	República	Democrática	
Popular	do	Laos.	Outros	riscos	provêm	de	desastres	naturais,	
especialmente	de	ciclones	com	força	de	furacão.	Grande	parte	do	
produto	interno	bruto	da	região	é	oriundo	das	áreas	costeiras	
(especialmente	na	China),	onde	o	impacto	da	elevação	dos	níveis	

do	mar	e	dos	desastres	climáticos	é	maior.	O	relatório	do	Banco	
Mundial	Not	If,	But	When	(Não	se,	mas	quando)	examina	a	
capacidade	para	lidar	com	desastres	nas	Ilhas	do	Pacífico,	
algumas	das	quais	são	extremamente	propensas	a	essas	
ameaças.	No	Vietnã,	um	projeto	de	gestão	de	riscos	de	desastres	
naturais	está	adotando	uma	abordagem	inovadora	para	reduzir	o	
impacto	dos	perigos	naturais,	especialmente	no	âmbito	comuni-
tário,	onde	a	vulnerabilidade	é	quase	sempre	mais	significativa.	
Sob	os	auspícios	do	Mecanismo	Global	de	Financiamento	do	

Carbono	do	Banco	Mundial,	duas	empresas	chinesas	concorda-
ram	na	realização	do	maior	projeto	de	redução	das	emissões	de	
HFC-23	(trifluorometano)	jamais	registrado.	As	empresas	
esperam	reduzir	anualmente	as	emissões	em	cerca	de	19	
milhões	de	toneladas	de	dióxido	de	carbono.	Mais	da	metade	do	
fluxo	de	receitas	do	HFC-23	para	o	Governo	da	China	será	usado	
por	um	novo	Fundo	de	Desenvolvimento	de	Limpeza	para	investir	
em	mudança	climática–atividades	correlatas,	tais	como	eficiên-
cia	energética,	energia	renovável	e	recuperação	e	uso	do	metano	
das	minas	de	carvão.

construindo o cliMa de investiMento
O	empréstimo	baseado	em	políticas	do	Banco	Mundial	desen-
volve	instituições	que	apóiam	investimentos	e	promovem	o	
crescimento	econômico.	Um	segundo	empréstimo	de	US$400	
milhões	baseado	na	política	de	desenvolvimento	da	Indonésia	
apóia	melhorias	no	clima	de	investimento,	gestão	das	finanças	
públicas	e	outras	prioridades	importantes.	Também	reúne	o	
Banco	Mundial,	o	Governo	do	Japão	e	o	Banco	de	Desenvolvi-
mento	da	Ásia	em	torno	de	um	contexto	político	comum.	Mais	de	
uma	dezena	de	doadores	apóiam	em	conjunto	programas	de	
reformas	financiados	por	créditos	de	apoio	à	redução	da	pobreza	
no	Vietnã.	O	progresso	também	continua	de	acordo	com	o	
programa	de	reforma	econômica	e	estrutural	na	RDP	do	Laos,	
um	dos	países	mais	pobres	do	Leste	Asiático.
O	comércio	e	a	integração	estão	desempenhando	um	papel	

significativo	nos	esforços	de	redução	da	pobreza	da	região	e	o	
Banco	Mundial	está	apoiando	novas	áreas	desse	trabalho	com	
um	projeto	de	modernização	alfandegária	no	Vietnã.	O	Banco	
Mundial	co-patrocinou	uma	conferência	sobre	a	diversificação	do	
setor	financeiro,	com	um	relatório	final	sobre	o	problema	a	ser	
apresentado	nas	Reuniões	Anuais	do	Banco	Mundial	em	Cinga-
pura,	em	setembro	de	2006.
A	infra-estrutura	continua	a	ser	um	desafio,	conforme	

observado	no	estudo	conjunto	do	ano	passado,	Connecting	East	
Asia	(Interligando	o	Leste	Asiático).	Com	os	novos	projetos	de	
energia	lançados	no	atual	exercício	financeiro	na	China,	Indoné-
sia,	Filipinas	e	Vietnã,	o	Banco	Mundial	tem	contribuído	para	a	
eficiência	energética	e	melhorado	a	transmissão	e	distribuição	

PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

Camboja Kiribati Ilhas	Marshall Palau Ilhas	Salomão Vanuatu

China Coréia,	República	da Federação	dos	Estados	da	Micronésia Papua	Nova	Guiné Tailândia Vietnã

Fiji República	Democrática	Popular	do	Laos Mongólia Filipinas Timor	Leste

Indonésia Malásia Myanmar Samoa Tonga
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de	energia.	A	construção	no	Projeto	de	energia	fornecida	pelas	
quedas	d’água	Nam	Theum	2	na	República	Democrática	Popular	
do	Laos	está	avançando	satisfatoriamente,	com	esforços	continua-
dos	para	garantir	que	o	progresso	da	construção	tenha	a	
contrapartida	de	esforços	destinados	a	aliviar	o	impacto	sobre	as	
pessoas	e	o	meio	ambiente.

ProMovendo a ParticiPação no desenvolviMento
O	Banco	Mundial	está	trabalhando	para	melhorar	o	ambiente	de	
governança	nos	níveis	nacionais	e	subnacionais.	Uma	iniciativa	
de	desenvolvimento	voltado	para	a	comunidade	tem	pesquisado	
como	os	projetos	de	desenvolvimento	comunitário	podem	
aumentar	a	demanda	pela	boa	governança.	As	missões	no	
Camboja	e	Filipinas	da	Iniciativa	de	Fiscalização	Florestal	e	
Governança,	estão	concluindo	que	um	maior	rigor	no	cum-
primento	da	lei	pode	contribuir	para	a	sustentabilidade	das	
florestas	da	região.	Uma	importante	conferência	judicial	

realizada	nas	Filipinas	reuniu	juízes	do	mundo	inteiro	para	
conversar	sobre	o	modo	de	melhorar	as	aptidões	e	a	eficácia	
dos	tribunais.	O	Programa	Fundo	Fiduciário	–	Reconstrução	e	
Desenvolvimento	de	Mindanao	(Filipinas),	de	múltiplos	doadores	
e	administrado	pelo	Banco	Mundial,	foi	lançado	para	promover	
processos	de	governança	inclusivos	e	eficazes.	A	primeira	fase	
desse	programa	começou	e	está	focada	no	desenvolvimento	da	
capacidade	das	instituições	locais.	China,	Papua	Nova	Guiné,	
Filipinas	e	Vietnã,	todos	realizaram	mercados	de	desenvolvi-
mento	este	ano,	subsidiando	mais	de	US$2,3	milhões	para	
grupos	da	sociedade	civil	a	fim	de	testar	novas	abordagens	aos	
desafios	de	desenvolvimento	local	(ver	Box	1.4).	Os	Centros	de	
Informação	Pública	da	região	tornaram	as	informações	mais	
acessíveis	para	as	pessoas	portadoras	de	deficiência,	especial-
mente	cegos,	e	estão	trabalhando	com	grupos	locais	para	
aumentar	a	compreensão	a	respeito	de	questões	de	desenvolvi-
mento.	(Ver	www.worldbank.org/eap.)

 Box 2.1 			RECONSTRUINDO A PAz EM ACEh

Após	o	Acordo	de	Paz	em	Helsinque,	em	agosto	de	2005,	
entre	o	Governo	da	Indonésia	e	o	Movimento	Aceh	Livre,	o	
Governo	pediu	ao	Banco	Mundial	que	ajudasse	a	apoiar	o	
processo	de	paz.	Desde	então,	o	Banco	Mundial	passou	a	
distribuir	cartazes	de	paz	e	cópias	do	acordo	de	paz,	iniciou	
um	programa-piloto	de	treinamento	de	rádio	pela	paz	e	
tomou	parte	no	Fórum	Bersama	para	reintegrar	ex-
combatentes	nas	suas	respectivas	comunidades.	O	
Programa	de	Desenvolvimento	de	Kecamatan	está	traba-
lhando	com	a	Organização	Internacional	de	Migração	para	
fornecer	subsídios	para	a	reintegração	e	o	Apoio	ao	
Programa	de	Áreas	Pobres	e	Desfavorecidas	colocará	essas	
áreas	em	processo	de	reconstrução	e	proporcionará	apoio	
transitório	aos	ex-combatentes.

O	apoio	do	Banco	Mundial	para	o	processo	de	paz	inclui	o	
trabalho	cuidadoso	com	a	s	seguintes	entidades:	Missão	de	
Monitoramento	de	Aceh,	União	Européia,	Organização	

Internacional	para	Migração,	Programa	de	Desenvolvimento	
das	Nações	Unidas,	Japão	e	Estados	Unidos	em	cooperação	
com	o	governo	provincial.	O	programa	inclui	um	programa	
de	pesquisa	abrangente	para	apoiar	a	formulação	de	
políticas,	que	envolve	a	conclusão	da	avaliação	das	neces-
sidades	de	reintegração.	O	programa	incluirá	um	trabalho	
analítico	sobre	as	eleições,	uma	avaliação	do	programa	de	
reintegração	e	um	estudo	que	analisará	como	integrar	os	
princípios	sensíveis	ao	conflito	na	recuperação	do	tsunami.

O	Banco	Mundial	ajudou	a	desenvolver	abordagens	inovado-
ras	para	monitorar	a	corrupção	em	todas	as	vias	de	trans-
porte	a	fim	de	serem	rastreadas	as	cobranças	de	
pagamentos	ilícitos,	que	contribuíram	para	elevar	os	custos	
da	construção.	O	Banco	Mundial	também	está	monitorando	
tendências	de	conflitos	e	dinâmica	de	reintegração	a	pedido	
do	governo	provincial.
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TABELA	2.2

EMPrÉSTiMOS DO BaNcO MUNDiaL Para MUTUÁriOS DO LESTE aSiÁTicO E PacÍficO POR	TÓPICO	E	SETOR	|	EXERCÍCIO	
FINANCEIRO	2001-2006
MILHÕES	DE	DÓLARES	DOS	EUA

TÓPicO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gestão	Econômica	 0,0	 4,8	 29,7	 0,0	 87,0	 78,7

Gestão	de	Recurso	Ambiental	e	Natural	 399,3	 102,3	 232,3	 432,2	 446,9	 396,4

Desenvolvimento	Financeiro	e	do	Setor	Privado	 310,9	 512,8	 458,8	 553,9	 340,6	 720,7

Desenvolvimento	Humano	 52,6	 226,4	 152,7	 164,6	 184,6	 543,7

Governança	do	Setor	Público	 65,1	 127,4	 341,5	 299,0	 344,5	 385,9

Regime	de	Direito	 3,8	 20,3	 7,3	 67,3	 45,8	 13,4

Desenvolvimento	Rural	 341,6	 360,9	 411,7	 400,9	 484,1	 465,7

Desenvolvimento	Social,	Gênero	e	Inclusão	 248,0	 173,0	 143,7	 167,2	 241,1	 83,3

Proteção	Social	e	Gestão	do	Risco	 239,4	 138,7	 161,5	 5,5	 88,7	 144,9

Comércio	e	Integração	 40,0	 43,3	 138,0	 82,9	 126,5	 112,1

Desenvolvimento	Urbano	 433,1	 63,6	 233,6	 399,2	 493,5	 456,9

Total dos Tópicos 2.133,8 1.773,6 2.310,8 2.572,7 2.883,3 3.401,6

SETOr      

Agricultura,	Pesca	e	Florestas	 109,7	 151,2	 106,7	 290,4	 207,9	 373,3

Educação	 14,8	 134,6	 225,7	 118,6	 228,0	 287,9

Energia	e	Mineração	 142,2	 314,5	 254,3	 67,2	 359,1	 425,2

Finanças	 87,5	 219,2	 22,7	 49,0	 213,1	 197,6

Saúde	e	Outros	Serviços	Sociais	 217,3	 243,8	 184,1	 84,3	 204,3	 160,6

Indústria	e	Comércio	 151,8	 9,4	 32,5	 78,7	 159,1	 29,3

Informação	e	Comunicações	 12,5	 11,1	 6,6	 0,0	 5,0	 5,3

Leis,	Justiça	e	Administração	Pública	 257,4	 115,2	 385,1	 257,5	 436,6	 693,6

Transportes	 729,7	 540,2	 684,3	 1.209,9	 306,7	 652,3

Água,	Saneamento	e	Proteção	contra	Inundações	 410,8	 34,4	 408,7	 417,1	 763,7	 576,5

Total dos Setores 2.133,8 1.773,6 2.310,8 2.572,7 2.883,3 3.401,6

	 Dos	quais	o	BIRD	 1.136,1	 982,4	 1.767,1	 1.665,5	 1.809,8	 2.344,3

	 Dos	quais	a	AID	 997,7	 791,2	 543,7	 907,2	 1.073,6	 1.057,2

Nota:	Inclui	todos	os	empréstimos	para	investimentos	e	empréstimos	para	políticas	de	desenvolvimento.	No	exercício	financeiro	efetivo	de	2005,	os	empréstimos	incluem	garantias	e	
mecanismos	de	garantia.	A	soma	dos	números	pode	não	ser	exata	devido	ao	arredondamento.
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As	reformas	internas	e	a	assistência	externa	no	Sul	da	Ásia	
ajudaram	a	impulsionar	o	rápido	crescimento	econômico,	o	qual	
atingiu	em	média	5,5%	nas	duas	últimas	décadas.	Estima-se	que	
o	produto	interno	bruto	tenha	aumentado	cerca	de	6,9%	em	2005.	
Esse	forte	desempenho	colocou	o	Sul	da	Ásia	a	caminho	de	
cumprir	a	Meta	de	Desenvolvimento	do	Milênio	de	reduzir	a	
pobreza	até	2015.	O	crescimento	de	longo	prazo	do	Sul	da	Ásia	
deverá	permanecer	em	torno	de	5,5%	até	2015,	refletindo	uma	
crescente	contribuição	para	o	crescimento	do	setor	privado.	As	
reformas	comerciais,	a	privatização,	o	desenvolvimento	da	infra-
estrutura,	a	liberalização	e	desregulamentação	do	setor	bancário	
deverão	melhorar	o	clima	de	investimento,	o	crescimento	da	
produtividade	e,	por	fim,	a	renda.
Mas	o	Sul	da	Ásia	enfrenta	grandes	desafios	de	desenvolvi-

mento	humano.	Quatrocentos	milhões	de	sul-asiáticos	vivem	com	
menos	de	US$1	por	dia.	A	privação	humana	permanece	extrema,	
especialmente	para	as	populações	e	crianças		desfavorecidas.	A	
desnutrição	é	generalizada.	O	Sul	da	Ásia	não	está	em	vias	de	
cumprir	a	Meta	de	Desenvolvimento	do	Milênio	de	redução	da	
mortalidade	infantil	e	o	número	de	pessoas	infectadas	pelo	HIV	
na	Índia	está	entre	os	mais	altos	do	mundo.	A	região	também	

contém	a	maior	população	afetada	por	conflitos	–	cerca	de	71	
milhões	de	pessoas	no	Afeganistão,	Nepal	e	Sri	Lanka.	
A	vulnerabilidade	da	região	a	desastres	naturais	graves	e	

freqüentes	–	incluindo	uma	enchente	anual	em	Bangladesh,	o	
tsunami	de	2004	que	afetou	as	Maldivas,	o	Sri	Lanka	e	o	sul	da	
Índia,	e	o	terremoto	no	norte	do	Paquistão	em	outubro	de	2005	–	
levou	o	Banco	Mundial	a	focar	a	capacidade	de	preparação	para	
emergências.	Após	o	forte	terremoto	no	Paquistão	que	deixou	
mais	de	73.000	pessoas	mortas,	70.000	gravemente	feridas	e	2,8	
milhões	desabrigadas,	o	Banco	Mundial	e	o	Banco	de	Desen-
volvimento	da	Ásia	fizeram	uma	avaliação	conjunta	das	neces-
sidades	e	danos,	a	qual	estimou	o	custo	do	desastre	em	US$5,2	
bilhões.	Duas	semanas	depois	do	terremoto,	o	Banco	Mundial	
forneceu	US$470	milhões	para	ajudar	na	reconstrução	e	
salvaguardar	programas	contínuos	de	reforma	e	redução	da	
pobreza.	Em	dezembro,	outros	US$400	milhões	foram	aprovados	
para	reduzir	o	sofrimento	imediato	e	restaurar	meios	de	sub-
sistência,	reconstruir	moradias	e	financiar	importações	
necessárias.	Esses	compromissos,	principalmente	créditos	da	
AID,	foram	parte	da	promessa	geral	da	instituição	de	US$1	bilhão	
para	a	recuperação	do	terremoto	(ver	Box	1.1).

SUL Da ÁSia

INDICADORES SOBRE O SUL DA ÁSIA

TOTaL DO EXErcÍciO  TOTaL DO EXErcÍciO 
fiNaNcEirO DE 2006 fiNaNcEirO DE 2006

Novos compromissos Desembolsos
BIRD	US$1.231	milhão	 BIRD	US$1.034	milhão
AID	US$2.566,2	milhões	 AID	US$3.218	milhões

Carteira	de	projetos	em	implementação	a	partir	de	30	de	junho	de	2006:
US$17,4	bilhões

População	total:	 1,5	bilhão
Crescimento	da	População:	 1.6%
Expectativa	de	vida:	 63	anos
Mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos:	 66
Nível	de	alfabetização	de	mulheres	jovens:	 65%
2005	GNI	per	capita:	 $680
Número	de	pessoas	que	vivem	com	HIV/AIDS:	 6,2	milhões

Nota:	A	expectativa	de	vida	e	a	taxa	de	mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos	e	o	nível	
de	alfabetização	de	mulheres	jovens	são	de	2004;	os	dados	sobre	HIV/AIDS	são	do	
relatório	da	UNAIDS	2006	sobre	a	Epidemia	Global	de	AIDS;	outros	indicadores	são	de	
2005	do	Banco	de	Dados	de	Indicadores	do	Desenvolvimento	Mundial.
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assistência do Banco Mundial
O	Banco	Mundial	aprovou	US$3,8	bilhões	para	o	Sul	da	Ásia	no	
exercício	financeiro	de	2006,	US$1,2	bilhão	em	empréstimos	do	
BIRD	e	US$2,6	bilhões	em	compromissos	da	AID,	dos	quais	
US$275	milhões	foram	subsídios.	Essa	assistência	visa	a	tratar	do	
enorme	déficit	da	infra-estrutura	urbana	e	rural	da	região	e	da	
fragilidade	em	seu	clima	de	investimento,	incluindo	corrupção	e	
burocracia.	O	Banco	Mundial	foi	criado	para	ajudar	a	acelerar	o	
desenvolvimento	humano	na	região	focando	quatro	questões	
transetoriais:	eqüidade	e	inclusão,	HIV/AIDS,	integração	regional	
e	responsabilidade	pública.	O	Banco	Mundial	está	focalizando	a	
melhoria	da	governança	ao	apoiar	reformas	de	aquisição	do	
governo	em	Bangladesh,	Índia	e	Nepal.
O	Banco	Mundial	continuou	a	apoiar	o	desenvolvimento	rural,	

a	educação	e	a	saúde.	No	Sri	Lanka,	aproximadamente	550.000	
pessoas,	a	maioria	crianças	de	baixa	renda	que	correm	o	risco	de	
não	concluir	a	educação	básica,	se	beneficiarão	com	um	subsídio	
de	US$60	milhões	destinados	a	melhorar	o	acesso	à	educação.	
No	Afeganistão,	que	tem	um	dos	piores	sistemas	de	saúde	do	
mundo,	o	Banco	Mundial	aprovou	um	subsídio	suplementar	de	
US$30	milhões	para	expandir	a	prestação	dos	serviços	de	saúde	
básica.	O	estado	indiano	Tamil	Nadu	recebeu	um	crédito	de	
US$120	milhões	para	desenvolver	o	capital	social	nas	comuni-
dades	pobres	convidando-os	a	participar	da	criação	e	implemen-
tação	de	mudanças	que	afetarão	sua	vida.	A	partir	de	1982,	o	
Banco	Mundial	começou	a	destinar	US$380	milhões	para	que	o	
Sul	da	Ásia	apóie	projetos	para	HIV/AIDS	em	Bangladesh,	Butão,	
Paquistão	e	Sri	Lanka,	bem	como	para	avaliar	o	trabalho	sobre	
HIV/AIDS	no	Afeganistão	e	nas	Maldivas.	A	taxa	de	prevalência	de	
HIV/AIDS	na	região	é	de	cerca	de	1%,	suficientemente	pequena	
para	uma	ação	integrada	deter	uma	epidemia,	mas	com	bolsões	
de	maior	prevalência	que	requerem	atenção	urgente.	O	Banco	
Mundial	também	começou	a	preparar	o	Terceiro	Programa	de	
Controle	de	AIDS	para	a	Índia	e	foi	lá	que	iniciou	um	estudo	sobre	
o	impacto	econômico	da	doença.
Um	forte	componente	da	estratégia	do	Banco	Mundial	é	seu	

trabalho	analítico	e	de	assessoramento.	Um	relatório	recente	
sobre	gestão	de	finanças	públicas	no	Afeganistão	recomendou	
uma	agenda	para	estabelecer	uma	estrutura	fiscal	que	facilite	o	
crescimento,	a	prestação	de	serviços	e	a	redução	de	pobreza.	
O	Banco	realizou	um	estudo	sobre	eqüidade	de	gênero	no	
Paquistão,	um	estudo	regional	sobre	HIV/AIDS,	um	relatório	
sobre	o	papel	das	organizações	da	sociedade	civil	em	Bangla-
desh,	um	estudo	sobre	a	exclusão	social	no	Nepal	e	um	exame	
das	políticas	de	desenvolvimento	da	Índia	que	foca	a	eqüidade	e	a	
prestação	de	serviços.	
A	Diretoria	do	Banco	Mundial	discutiu	novas	estratégias	de	

assistência	nacional	para	Bangladesh,	Butão	e	Paquistão.	

O	tema	da	estratégia	de	Bangladesh	é	a	governança	(ver	Box	2.2);	
a	estratégia	de	Butão	enfatiza	a	interligação	das	comunidades	
com	os	mercados	e	a	promoção	do	desenvolvimento	do	setor	
privado	e	a	estratégia	do	Paquistão	estabelece	um	plano	de	
amplo	alcance	para	solucionar	a	pobreza	em	várias	dimensões,	
incluindo	o	desenvolvimento	humano,	infra-estrutura,	gover-
nança	e	vulnerabilidade.	

construindo o cliMa de investiMento
O	Banco	Mundial	concluiu	duas	avaliações	sobre	o	clima	de	
investimento	no	Sul	da	Ásia:	uma	no	Afeganistão,	a	primeira	em	
um	país	pós-conflito,	e	uma	nas	Maldivas.	O	Banco	Mundial	
também	começou	a	trabalhar	em	novas	avaliações	sobre	o	clima	
de	investimento	em	Bangladesh,	Índia	e	Paquistão.	
O	Banco	Mundial	está	tratando	de	deficiências	no	clima	de	

investimento	da	região	–	infra-estrutura	frágil,	burocracia	e	
corrupção.	No	Afeganistão,	o	desafio	é	estender	as	reformas	para	
irem	além	de	Kabul	e	implementar	reformas	que	gerem	um	
crescimento	de	longo	alcance.	Um	segundo	projeto	de	formação	
institucional	de	US$80	milhões	busca	expandir	e	apoiar	reformas	
na	gestão	fiscal	e	administração	pública	do	país.	Bangladesh	
recebeu	um	crédito	de	apoio	para	o	desenvolvimento	no	valor	de	
US$200	milhões	para	reduzir	o	escopo	da	corrupção	e,	em	troca,	
desenvolver	instituições	governamentais	mais	eficazes	e	melhorar	
a	prestação	de	serviços	públicos.	A	Índia,	que	continua	a	enfrentar	
uma	séria	escassez	energética,	recebeu	um	empréstimo	de	
US$400	milhões	para	aumentar	o	intercâmbio	de	energia	elétrica	
mais	confiável	entre	regiões	e	estados	do	país.	O	desenvolvimento	
urbano	foi	apoiado	nos	estados	indianos	de	Tamil	Nadu,	com	
um	empréstimo	de	US$300	milhões,	e	Karnataka	com	um	

PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

Afeganistão	 Bangladesh	 Butão	 Índia	 Maldivas	 Nepal		 Paquistão	 Sri	Lanka
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empréstimo	de	US$216	milhões.	No	Sri	Lanka,	anos	de	manuten-
ção	deficiente	resultaram	em	uma	rede	rodoviária	degradada.	Um	
crédito	de	US$100	milhões	ajudará	a	melhorar	os	620	quilômetros	
de	estradas	nacionais	e	reduzir	a	proporção	de	rodovias	nacionais	
em	más	condições	de	52%	em	2005	a	35%	em	2010.	

ProMovendo a ParticiPação no desenvolviMento
A	abordagem	do	Banco	Mundial	sobre	participação	empodera	os	
grupos	comunitários	no	Sul	da	Ásia	a	tomarem	decisões	sobre	o	
desenvolvimento,	direcionarem	recursos	e	terem	um	papel	nos	
projetos.	A	ênfase	é	na	eqüidade	e	inclusão	de	regiões,	comuni-
dades	e	domicílios	mais	pobres	nos	projetos	de	desenvolvimento.	
Por	exemplo,	na	Índia	e	no	Paquistão,	o	Banco	Mundial	apóia	
programas	de	subsistência	que	oferecem	oportunidades	de	
microfinanciamento	e	trabalho	autônomo	para	milhares	de	
mulheres	de	baixa	renda.	No	Afeganistão,	o	Banco	Mundial	
aprovou	um	subsídio	de	US$40	milhões	para	o	Programa	de	
Solidariedade	Nacional,	uma	iniciativa	de	reconstrução	liderada	
pela	comunidade	e	infra-estrutura	rural	que	alcançou	cerca	de	

8,5	milhões	de	pessoas	desde	seu	começo	em	2002.	O	próprio	
programa	para	jovens	do	Banco	Mundial	foca	a	transição	escola-
trabalho.	(Ver	www.worldbank.org/sar.)

 Box 2.2 			O ENIGMA DE BANGLADESh

Bangladesh	é	1	dos	18	países	em	desenvolvimento	com	uma	
taxa	de	crescimento	anual	que	nunca	caiu	abaixo	de	2%.	
Desde	a	década	de	1990	o	crescimento	econômico	mantém-
se	uniforme	a	uma	taxa	de	4	a	5%	ao	ano,	inflação	relativa-
mente	baixa	e	dívida	interna,	juros	e	taxas	de	câmbio	
estáveis.	A	taxa	de	crescimento	do	produto	interno	bruto	tem	
subido	cerca	de	1	ponto	percentual	a	cada	década,	apesar	
das	enchentes	e	de	outras	catástrofes	climáticas.	Esse	
crescimento,	aliado	a	um	declínio	impressionante	das	taxas	
de	crescimento	da	população,	resultou	na	duplicação	do	
crescimento	anual	per	capita	de	1,6%	na	década	de	1980	
para	3,3%	de	1990	a	2004.	O	país	tem	educação	básica	
universal	e	número	igual	de	meninas	e	meninos	no	ensino	
médio	e	está	em	vias	de	cumprir	a	Meta	de	Desenvolvimento	
do	Milênio	em	matéria	de	mortalidade	infantil.

Houve	ganhos	em	crescimento	e	desenvolvimento	apesar	da	
percepção	comumente	aceita	de	governança	fraca,	fenômeno	

conhecido	como	“enigma	de	Bangladesh”.	Se	não	for	
abordada,	a	governança	deficiente	significará	uma	restrição	
ao	crescimento,	especialmente	nos	setores	críticos	como	o	
de	energia	e	transporte.	O	Documento	da	Estratégia	de	
Redução	da	Pobreza	de	Bangladesh	reconhece	firmemente	a	
necessidade	de	melhorar	a	governança	e	o	clima	de	investi-
mento.	A	Estratégia	de	Assistência	ao	País	para	Bangladesh	
segue	as	diretrizes	do	documento	de	estratégia	e	incorpora	a	
governança	para	que	todas	as	intervenções	do	Grupo	do	
Banco	Mundial	sejam	voltadas	tanto	para	a	governança	
quanto	para	a	melhoria	do	desempenho	de	setores.	

O	programa	do	Banco	Mundial	apoiará	Bangladesh	melho-
rando	as	estruturas	normativas,	aumentando	a	transparên-
cia,	ampliando	a	capacidade	da	gestão	e	aquisição	das	
finanças	públicas,	e	fortalecendo	instituições	de	responsabili-
dade.	A	estratégia	de	assistência	ao	país	abrange	o	período	
de	2006	a	2009;	o	empréstimo	está	avaliado	em	US$3	bilhões.
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TABELA	2.3

EMPrÉSTiMOS DO BaNcO MUNDiaL Para MUTUÁriOS DO SUL Da ÁSia POR	TÓPICO	E	SETOR	|	EXERCÍCIO	FINANCEIRO	2001-2006
MILHÕES	DE	DÓLARES	DOS	EUA	 	 	 	 	 	

TÓPicO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gestão	Econômica	 47,4	 232,5	 123,5	 7,7	 87,5	 56,6

Gestão	de	Recurso	Ambiental	e	Natural	 587,8	 295,2	 94,2	 94,8	 433,9	 93,0

Desenvolvimento	Financeiro	e	do	Setor	Privado	 865,9	 381,6	 689,1	 689,9	 923,0	 550,4

Desenvolvimento	Humano	 124,8	 30,2	 546,9	 760,6	 1.041,6	 391,7

Governança	do	Setor	Público	 261,0	 678,0	 467,3	 669,8	 639,5	 597,9

Regime	de	Direito	 36,1	 59,3	 12,5	 2,9	 10,5	 7,2

Desenvolvimento	Rural	 379,5	 417,2	 403,7	 314,1	 1.132,5	 568,6

Desenvolvimento	Social,	Gênero	e	Inclusão	 240,5	 414,2	 197,3	 642,8	 265,3	 366,9

Proteção	Social	e	Gestão	do	Risco	 118,4	 164,0	 184,4	 98,6	 337,0	 472,3

Comércio	e	Integração	 398,3	 70,0	 197,3	 52,7	 63,7	 138,8

Desenvolvimento	Urbano	 186,8	 766,2	 2,6	 87,8	 59,0	 553,7

Total dos Tópicos 3.246,6 3.508,4 2.918,7 3.421,6 4.993,3 3.797,2

SETOr      

Agricultura,	Pesca	e	Florestas	 116,1	 328,1	 212,6	 251,9	 940,8	 368,9

Educação	 206,4	 95,9	 364,6	 665,8	 286,4	 377,2

Energia	e	Mineração	 746,2	 504,8	 150,6	 130,8	 83,6	 483,0

Finanças	 209,7	 310,0	 185,8	 331,4	 461,8	 73,0

Saúde	e	Outros	Serviços	Sociais	 188,1	 278,7	 369,0	 334,6	 493,2	 195,9

Indústria	e	Comércio	 34,0	 443,1	 144,9	 46,1	 485,2	 306,5

Informação	e	Comunicações	 17,7	 12,4	 11,5	 16,9	 91,9	 50,0

Leis,	Justiça	e	Administração	Pública	 377,4	 632,5	 372,3	 925,5	 885,7	 1.101,4

Transportes	 1.294,3	 758,1	 1.067,6	 444,8	 1.181,0	 520,1

Água,	Saneamento	e	Proteção	contra	Inundações	 56,8	 144,9	 40,0	 273,7	 83,7	 321,3

Total dos Setores 3.246,6 3.508,4 2.918,7 3.421,6 4.993,3 3.797,2

	 Dos	quais	o	BIRD	 2.035,0	 893,0	 836,0	 439,5	 2.095,9	 1.231,0

	 Dos	quais	a	AID	 1.211,6	 2.615,4	 2.082,7	 2.982,1	 2.897,4	 2.566,2

Nota:	Inclui	todos	os	empréstimos	para	investimentos	e	empréstimos	para	políticas	de	desenvolvimento.	No	exercício	financeiro	efetivo	de	2005,	os	empréstimos	incluem	garantias	e	
mecanismos	de	garantia.	A	soma	dos	números	pode	não	ser	exata	devido	ao	arredondamento.
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EUrOPa E ÁSia cENTraL

A	região	da	Europa	e	da	Ásia	Central	está	progredindo	uniforme-
mente	além	da	fase	de	transição,	que	começou	em	1989	com	a	
queda	do	Muro	de	Berlim.	Os	mercados	na	maioria	dos	28	países	
da	região	têm	respondido	favoravelmente	às	reformas,	e	a	
mudança	política	em	parte	da	Comunidade	dos	Estados	Indepen-
dentes	(CEI)	melhorou	o	desempenho.	O	crescimento	econômico	
regional	diminuiu	de	8%	em	2004	para	5,7%	em	2005.	A	expansão	
sustentada	do	setor	financeiro	está	impulsionando	a	demanda,	
mas	também	está	aumentando	os	riscos.	
Os	desenvolvimentos	políticos	mantiveram	o	ritmo	acelerado	

durante	o	exercício	financeiro.	A	União	Européia	abriu	negocia-
ções	sobre	tomada	de	posse	com	a	Turquia	e	a	Croácia;	também	
assinou	um	acordo	de	afiliação	com	a	Albânia.	Após	um	plebis-
cito	em	maio	de	2006,	Montenegro	declarou	independência	da	
união	da	Sérvia	e	Montenegro.
Embora	a	afiliação	na	União	Européia	tenha	impulsionado	

muitos	países	a	avançar	reformas	complexas	estabelecidas	pelos	
próprios	países,	os	desafios	permanecem	em	toda	a	região.	O	
desemprego	de	longo	prazo	e	a	incapacidade	de	transferir	
empregos	para	o	setor	formal	continuam	a	ser	problemas	impor-
tunos.	A	Bulgária,	a	Federação	Russa	e	outros	países	enfrentam	
uma	série	de	problemas	incluindo	pobreza	rural,	instituições	
locais	debilitadas,	infra-estrutura	decadente,	pequenas	cidades	

de	empresa	única,	empresas	estatais	que	necessitam	de	reforma	
e	degradação	ambiental	(ver	Box	2.3).	Legados	do	planejamento	
central,	esses	problemas	são	aumentados	em	alguns	países	pela	
contração	demográfica.

assistência do Banco Mundial 
A	assistência	no	exercício	financeiro	de	2006	elevou-se	a	US$4	
bilhões	em	empréstimos	e	garantias	do	BIRD,	US$500	milhões	
em	compromissos	da	AID.	O	Banco	Mundial	realizou	98	trabalhos	
nas	áreas	econômica	e	setorial	e	executou	59	atividades	de	
assistência	técnica.	
Cada	vez	mais,	as	parcerias	do	Banco	Mundial	que	incluem	

representantes	de	vários	níveis	do	governo	são	o	modo	preferen-
cial	de	negócio	com	países	de	baixa	e	média	renda	na	região.	
Essa	nova	abordagem	responde	à	crescente	descentralização	e	
reconhecimento	dos	governos	de	que	resultados	locais	geral-
mente	impulsionam	reformas	mais	amplas.	Os	exemplos	
incluem	a	Estratégia	de	Parcerias	de	Países	de	2006	a	2009	para	
a	Geórgia	e	uma	nova	Estratégia	de	Assistência	ao	País	para	a	
Albânia,	ambas	discutidas	pela	Diretoria	no	exercício	financeiro	
de	2006.	Como	a	governança	e	a	corrupção	são	duas	grandes	
preocupações,	a	região	está	dando	ênfase	a	projetos	para	
reformar	as	finanças	públicas	e	modernizar	tribunais.	Os	peritos	

INDICADORES BÁSICOS SOBRE A EUROPA E ÁSIA CENTRAL

TOTaL DO EXErcÍciO  TOTaL DO EXErcÍciO 
fiNaNcEirO DE 2006 fiNaNcEirO DE 2006

Novos compromissos Desembolsos
BIRD	US$3.531,9	milhões	 BIRD	US$2.550	milhões
AID	US$512,8	milhões	 AID	US$457	milhões

Carteira	de	projetos	em	implementação	a	partir	de	30	de	junho	de	2006.		
US$16,5	bilhões

População	total:	 0,5	bilhão
Crescimento	da	População:	 0.1%
Expectativa	de	vida:	 69	anos
Mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos:	 28
Nível	de	alfabetização	de	mulheres	jovens:	 98%
2005	GNI	per	capita:	 US$4,110
Número	de	pessoas	que	vivem	com	HIV/AIDS:	 1,5	milhão

Nota:	A	expectativa	de	vida	e	a	taxa	de	mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos	e	o	nível	
de	alfabetização	de	mulheres	jovens	são	de	2004;	os	dados	sobre	HIV/AIDS	são	do	
relatório	da	UNAIDS	2006	sobre	a	Epidemia	Global	de	AIDS;	outros	indicadores	são	de	
2005	do	Banco	de	Dados	de	Indicadores	do	Desenvolvimento	Mundial.
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do	Banco	Mundial	continuam	a	usar	as	pesquisas	sobre	empre-
sas	para	medir	as	percepções	sobre	a	corrupção.
O	Banco	Mundial	atendeu	rapidamente	às	solicitações	de	

apoio	a	atividades	preemptivas	da	crise	de	saúde	causada	pela	
gripe	aviária.	A	assistência	foi	aprovada	para	a	Albânia,	Armênia,	
Azerbaijão	(realocação	de	empréstimos),	Bósnia-Herzegovina,	
Geórgia,	Moldávia,	República	do	Quirguistão	e	Turquia,	bem	como	
operações	similares	estão	em	desenvolvimento	para	outros	
países.	Essas	operações	lidam	basicamente	com	saúde	humana	
e	animal,	conscientização	e	informação	pública,	monitoramento	
e	avaliação,	e	importações	emergenciais.	
Vários	projetos	inovadores	foram	lançados	no	exercício	

financeiro	de	2006	de	acordo	com	as	necessidades	tecnológicas	
específicas	de	países	prontos	para	se	juntarem	à	União	Européia.	
Eles	incluem	o	Projeto	sobre	Economia	do	Conhecimento	da	
Romênia	e	Projeto	de	Ciência	e	Tecnologia	da	Croácia.	O	projeto	
da	Romênia	ajudará	as	comunidades	remotas	e	mal	conectadas	
a	participarem	mais	ativamente	da	sociedade	nacional	baseada	
em	conhecimento,	ampliar	o	conhecimento	digital,	desenvolver	
serviços	eletrônicos	do	governo	(e-government)	e	apoiar	inova-
ções	de	pequenas	empresas.	A	iniciativa	da	Croácia	ajuda	a	
melhorar	a	capacidade	de	instituições	de	pesquisa	e	desenvolvi-
mento	a	promover	pesquisas	aplicadas	e	equipar	as	empresas	
com	as	habilidades	necessárias	para	aplicar	eficazmente	a	
tecnologia	para	fins	comerciais.
Por	meio	de	estudos	minuciosos	e	atividades	de	assessora-

mento	focadas	em	questões	cruciais	como	emprego,	comércio,	
pobreza	e	desigualdade	e	custo	econômico	do	HIV/AIDS,	o	Banco	
Mundial	pôde	aumentar	o	conhecimento	e	estimular	o	debate	
sobre	temas	de	alta	prioridade	relacionados	ao	desenvolvimento.	
No	âmbito	regional,	foram	produzidos	três	importantes	relatórios	
no	exercício	financeiro	de	2006:	Crescimento,	Pobreza	e	
Desigualdade:	Europa	Ocidental	e	ex-União	Soviética;	Aumento	
de	oportunidades	de	emprego:	Europa	Ocidental	e	ex-União	
Soviética;	e	Da	Desintegração	à	Reintegração:	Europa	Ocidental	
e	ex-União	Soviética	no	Comércio	Internacional.	Outros	impor-
tantes	estudos	–	sobre	migração	de	trabalho	regional,	tendências	
demográficas	e	crescimento	de	produtividade	–	estão	em	
desenvolvimento.	Os	periódicos	Russian	Economic	Report	
(Relatório	Econômico	Russo)	e	o	EU-8	Quarterly	Economic	
Report	(Relatório	Econômico	Trimestral	da	UE-8)	permitem	que	
jornalistas,	economistas	e	formuladores	de	políticas	acompa-
nhem	as	tendências	macroeconômicas	de	importantes	países.

construindo o cliMa de investiMento 
Os	países	da	Europa	Ocidental	e	do	Báltico	estão	cortejando	
empresários	de	forma	agressiva	com	reformas	de	longo	alcance	
que	simplificam	regulamentações	e	impostos	empresariais.	De	

acordo	com	o	relatório	anual	Doing	Business	do	Grupo	do	Banco	
Mundial,	cada	país	da	Europa	Ocidental	melhorou	pelo	menos	
um	aspecto	de	seu	ambiente	empresarial	em	2005–a	mais	alta	
taxa	de	reforma	de	qualquer	região.	Sérvia	e	Montenegro,	a	
República	da	Eslováquia,	a	Romênia	e	a	Letônia	estão	no	topo	
das	classificações	globais	quanto	ao	número	de	reformas	
implementadas.	
Para	impulsionar	o	clima	de	investimento,	o	Banco	Mundial	

está	ajudando	os	governos	a	aumentar	a	competitividade	
empresarial	e	a	melhorar	o	sistema	judiciário	e	outras	institui-
ções	que	impõem	disciplina	aos	principais	setores	econômicos.	
Os	exemplos	incluem	o	Projeto	de	Ampliação	da	Competitividade	
de	Moldávia	e	o	Crédito	Programático	para	a	Política	de	Desen-
volvimento	Financeiro	e	Privado	da	Sérvia	e	Montenegro.	No	
aspecto	normativo,	um	Memorando	Econômico	de	País	de	2006	
para	a	Turquia	focou	a	promoção	do	crescimento	sustentado	e	a	
convergência	com	a	União	Européia.	E	como	as	empresas	
precisam	recorrer	a	tribunais	bem	dirigidos,	o	Banco	Mundial	

PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL  Esta	seção	também	inclui	Kosovo,	Sérvia	e	Montenegro

Albânia

Armênia

Azerbaidjão

Belarus

Bósnia-Herzegovina

Bulgária

Romênia

Federação	Russa

Sérvia	e	Montenegro†

República	Eslovaca

Tadjiquistão

Turquia

Turcomenistão

Ucrânia

Uzbequistão

*	A	Estônia	está	programada	
para	reclassificação	na	
Reunião	Anual	de	2006
†	Após	o	plebiscito	pela	
independência	em	maio	de	
2006,	Montengro	declarou	
independência	da	união	da	
Sérvia	e	Montenegro

Croácia

Estônia*

Geórgia

Hungria

Cazaquistão

Quirguistão

Letônia

Lituânia

Macedônia,	antiga	
República	Iugoslava	da

Moldávia

Polônia
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também	apóia	uma	reforma	judicial	na	Armênia	modernizando	
os	tribunais	e	tornando	o	processo	judicial	mais	eficiente	e	trans-
parente.
Na	Rússia,	o	desenvolvimento	dos	mercados	imobiliários	

recebe	o	auxílio	do	Projeto	de	Cadastro	apoiado	pelo	Banco	
Mundial.	Juntamente	com	outras	atividades	do	Banco	Mundial,	
que	apóiam	o	acesso	a	reformas	imobiliárias	e	agrárias,	esse	
projeto	ajuda	a	melhorar	o	clima	de	investimento	da	Rússia	e	a	
fornecer	uma	fonte	de	renda	previsível	proveniente	de	impostos	
territoriais	para	as	autoridades	locais.	

ProMovendo a ParticiPação no desenvolviMento
Para	garantir	os	benefícios	a	um	amplo	setor	da	sociedade	e	para	
incentivar	o	desenvolvimento	participativo,	as	operações	do	
Banco	Mundial	enfatizam	a	melhoria	dos	serviços	públicos	e	a	
inclusão	dos	grupos	vulneráveis	em	projetos	inovadores	e	iniciati-
vas	de	pesquisa.	Um	Projeto	de	Apoio	Rural	Pós-Posse	visa	a	
aldeias	subdesenvolvidas	ajudando	os	governos	locais	a	imple-
mentar	estratégias	de	proteção	social,	apoiando	um	fundo	de	
seguro	agrícola	e	executando	uma	estratégia	social	de	inclusão	

que	ajudará	pequenos	agricultores	e	respectivas	comunidades.	
Na	Albânia,	as	pessoas	negligenciadas	pelo	sistema	de	saúde	
existente	passarão	a	ser	elegíveis	para	serviços	de	saúde	básica.	
As	melhorias	no	atendimento	médico	estendidas	para	todo	o	
país,	como	parte	do	Projeto	de	Modernização	do	Sistema	de	
Saúde,	também	permitirão	que	a	população	de	baixa	renda	
escolha	seu	próprio	médico	de	atendimento	básico.
O	Banco	Mundial	está	apoiando	iniciativas	não-financeiras	na	

região.	Os	programas	do	Mercado	de	Desenvolvimento	icentivam	
as	organizações	da	sociedade	civil	a	concorrer	à	micro-subsídios.	
Um	Fundo	Educacional	de	Roma,	de	múltiplos	doadores,	está	
impulsionando	oportunidades	escolares	para	a	minoria	mais	
representativa	da	Europa.	Um	estudo	sobre	a	juventude	russa	no	
Norte	do	Cáucaso	está	lançando	luz	sobre	um	segmento	da	
população	que	enfrenta	um	elevado	nível	de	desemprego,	
insegurança	social	e	marginalização.	E	o	relatório	Dying	Too	
Young	(Morrendo	muito	jovem)	chamou	a	atenção	dos	formula-
dores	de	políticas	para	a	crise	na	Rússia	em	mortalidade	e	
morbidade	em	comparação	a	outros	países	em	níveis	de	renda	
similares.	(Ver	www.worldbank.org/eca.)

No	início	de	2005,	a	superfície	do	Mar	de	Aral	do	Norte	foi	
reduzida	à	metade	de	seu	tamanho	original	como	resultado	
da	super-irrigação	e	má	administração	ecológica.	Uma	
represa	concluída	em	agosto	ajudou	a	encher	parcialmente	
o	mar,	aumentando	as	esperanças	da	população	da	região.	
O	Mar	de	Aral	fica	situado	entre	o	Cazaquistão	e	
Uzbequistão,	mas	sua	bacia	também	engloba	o	
Afeganistão,	a	República	do	Quirguistão,	Tadjiquistão	e	
Turcomenistão.	A	redução	começou	na	década	de	1960,	
quando	intensos	desvios	de	água	para	o	cultivo	do	algodão	
secaram	os	dois	rios	que	alimentavam	o	mar.	Conseqüen-
temente,	em	1996,	o	volume	do	Mar	de	Aral	havia	diminuído	
cerca	de	75%,	devastando	o	ambiente	que	circundava	suas	
margens	e	arruinando	a	indústria	pesqueira	tradicional	das	
aldeias	fronteiriças.	No	final	da	década	de	1990,	o	Mar	de	
Aral	havia	sido	dividido	em	três	partes,	duas	no	sul	e	uma	
no	norte.

Um	projeto	de	US$85,8	milhões	para	a	melhoria	do	sistema	
de	distribuição	de	águas	ao	longo	do	Rio	Sirdaria	e	para	a	
construção	da	represa	Kok-Aral	com	13	quilômetros	de	
extensão	entre	o	Mar	de	Aral	do	Norte	e	o	do	Sul	foi	imple-
mentada	em	conjunto	pelo	Governo	do	Cazaquistão	e	pelo	
Banco	Mundial,	o	qual	concedeu	um	empréstimo	de	US$65	
milhões.	O	Projeto	do	Mar	de	Aral	do	Norte	e	Controle	do	
Sirdaria	desenvolveu	e	restaurou	as	redes	de	distribuição	de	
águas	ao	longo	do	rio	para	recuperar	as	oportunidades	da	
pesca,	agricultura	e	geração	de	energia	hidroelétrica.	Hoje,	
as	reservas	pesqueiras	já	estão	crescendo	e	as	espécies	
de	pássaros	de	água	doce	estão	retornando	ao	Mar	de	Aral	
do	Norte	e	aos	lagos	vizinhos.	Além	de	impulsionar	uma	
revitalização	ecológica,	o	projeto	ajuda	a	reduzir	tensões	
entre	os	países	rio	acima	que	usam	água	para	a	geração	de	
energia	hidroelétrica	durante	o	inverno	e	os	países	rio	abaixo	
que	utilizam	água	para	irrigação	durante	o	verão.

 Box 2.3 			REVITALIzANDO O MAR DE ARAL DO NORTE
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TABELA	2.4

EMPrÉSTiMOS DO BaNcO MUNDiaL Para MUTUÁriOS Da EUrOPa E Da ÁSia cENTraL POR	TÓPICO	E	SETOR	|	EXERCÍCIO	
FINANCEIRO	2001-2006
MILHÕES	DE	DÓLARES	DOS	EUA	 	 	 	 	 	

TÓPicO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gestão	Econômica	 127,4	 636,1	 19,5	 242,0	 17,4	 4,6

Gestão	de	Recurso	Ambiental	e	Natural	 161,3	 157,5	 122,7	 309,4	 394,4	 148,8

Desenvolvimento	Financeiro	e	do	Setor	Privado	 1.074,0	 2,210,8	 483,3	 950,2	 933,9	 1.461,1

Desenvolvimento	Humano	 51,1	 138,3	 550,4	 297,1	 539,4	 360,3

Governança	do	Setor	Público	 95,6	 1,313,7	 317,7	 895,1	 272,3	 589,1

Regime	de	Direito	 77,4	 106,6	 289,8	 132,3	 66,8	 401,6

Desenvolvimento	Rural	 137,6	 309,9	 194,9	 117,4	 161,5	 238,5

Desenvolvimento	Social,	Gênero	e	Inclusão	 65,1	 188,8	 55,9	 33,9	 246,6	 95,1

Proteção	Social	e	Gestão	do	Risco	 381,2	 363,9	 288,5	 305,3	 668,8	 335,9

Comércio	e	Integração	 138,4	 32,5	 130,6	 182,6	 424,4	 226,6

Desenvolvimento	Urbano	 383,9	 65,4	 216,7	 93,6	 368,0	 183,0

Total dos Tópicos 2.693,1 5.523,6 2.670,0 3.559,1 4.093,5 4.044,7

SETOr      

Agricultura,	Pesca	e	Florestas	 139,0	 470,4	 335,4	 168,6	 107,0	 117,9

Educação	 62,5	 83,2	 395,0	 164,0	 263,8	 126,7

Energia	e	Mineração	 336,6	 218,0	 262,9	 352,2	 657,9	 1.108,3

Finanças	 802,3	 1.284,9	 195,8	 836,9	 259,1	 374,5

Saúde	e	Outros	Serviços	Sociais	 281,9	 524,7	 415,3	 244,3	 484,9	 339,9

Indústria	e	Comércio	 296,5	 552,1	 269,0	 126,3	 253,5	 274,8

Informação	e	Comunicações	 8,7	 9,6	 1,0	 7,0	 10,9	 0,0

Leis,	Justiça	e	Administração	Pública	 446,4	 2.181,9	 698,9	 1.176,8	 1.160,6	 1.271,7

Transportes	 118,3	 67,1	 30,6	 321,2	 557,9	 416,7

Água,	Saneamento	e	Proteção	contra	Inundações	 200,7	 131,7	 66,3	 162,0	 337,9	 14,2

Total dos Setores 2.693,1 5.523,6 2.670,0 3.559,1 4.093,5 4.044,7

	 Dos	quais	o	BIRD	 2.154,0	 4.894,7	 2.089,2	 3.012,9	 3.588,6	 3.531,9

	 Dos	quais	a	AID	 539,0	 628,9	 580,8	 546,2	 504,9	 512,8

Nota:	Inclui	todos	os	empréstimos	para	investimentos	e	empréstimos	para	políticas	de	desenvolvimento.	No	exercício	financeiro	efetivo	de	2005,	os	empréstimos	incluem	garantias	e	
mecanismos	de	garantia.	A	soma	dos	números	pode	não	ser	exata	devido	ao	arredondamento.
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aMÉrica LaTiNa E cariBE

Em	2006,	a	região	da	América	Latina	e	do	Caribe	beneficiou-se	
com	os	elevados	volumes	de	exportação	e	receitas	resultantes	da	
rápida	elevação	dos	preços	dos	produtos	básicos	e	do	alto	
crescimento	mundial.	A	região	cresceu	cerca	de	4,4%	em	2005	e	
espera	uma	taxa	de	crescimento	de	4,6%	para	2006,	após	
experimentar	seu	mais	sólido	crescimento	em	25	anos	(6%)	em	
2004.	O	principal	desafio	do	desenvolvimento	da	região	continua	
a	ser	a	pobreza	constante	e	uma	profunda	desigualdade.	Em	
uma	região	rica	em	recursos	naturais	e	capital	humano,	quase	
um	quarto	da	população	vive	com	menos	de	US$2	por	dia.	
O	mapa	político	da	região	está	sendo	redesenhado	em	2006:	

eleições	em	quase	um	terço	dos	30	países	apoiados	pelo	Banco	
Mundial	afetarão	quase	metade	da	população	na	região.	O	Banco	
Mundial	mantém	um	diálogo	com	todos	os	principais	eleitores	e	
candidatos	e	está	trabalhando	com	os	respectivos	governos	para	
ajudar	a	garantir	apoio	contínuo	para	a	população	de	baixa	renda	
da	região.

assistência do Banco Mundial 
A	estratégia	do	Banco	Mundial	para	a	região	é	atender	às	
necessidades	dos	cidadãos	de	emprego,	ambientes	tranqüilos	e	
seguros	para	suas	famílias,	acesso	aos	serviços	públicos	e	de	
educação,	direito	de	expressar-se	no	futuro	e	um	governo	eficaz	

e	responsável.	O	Banco	Mundial	está	adequando	a	assistência	
para	atender	a	essas	necessidades,	especialmente	nos	países	
de	renda	média	com	alta	incidência	de	pobreza.	No	Chile,	por	
exemplo,	o	Banco	Mundial	parou	de	financiar	uma	ampla	gama	
de	projetos	para	apoiar	áreas	de	focos	selecionados	(educação,	
proteção	social	e	inovação)	que	são	parte	da	estratégia	global	do	
país	para	garantir	um	alto	crescimento	com	eqüidade.
No	exercício	financeiro	de	2006,	o	financiamento	do	Banco	

Mundial	para	a	América	Latina	e	o	Caribe	elevou-se	a	US$5.654,1	
milhões	em	empréstimos	do	BIRD,	US$179,5	milhões	em	créditos	
da	AID	e	US$76,9	milhões	em	subsídios	da	AID.	O	financiamento	
incluiu	um	empréstimo	de	US$601,5	milhões	para	o	Brasil	como	
apoio	às	reformas	microeconômicas	necessárias	para	ampliar	e	
apoiar	as	possibilidades	de	crescimento	de	longo	prazo	e	um	
empréstimo	de	US$501	milhões	para	o	México	para	ajudar	a	
fortalecer	o	sistema	financeiro	e	reduzir	o	risco	de	uma	futura	
crise	financeira.	Na	Argentina,	o	Banco	Mundial	lançou	uma	nova	
estratégia	de	assistência	aos	países	que	busca	desenvolver	uma	
parceria	de	investimentos	para	apoiar	o	crescimento	econômico	
sustentado	com	eqüidade,	maior	inclusão	social	e	melhor	
governança.	A	nova	estratégia	de	assistência	para	a	Organização	
dos	Estados	do	Caribe	Oriental	visa	a	ajudar	os	seis	Estados	
membros	a	acelerarem	o	crescimento,	aumentarem	a	

População	total:	 0,6	bilhão
Crescimento	da	População:	 1.4%
Expectativa	de	vida:	 72	anos
Mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos:	 27
Nível	de	alfabetização	de	mulheres	jovens:	 97%
2005	GNI	per	capita:	 US$3.990
Número	de	pessoas	que	vivem	com	HIV/AIDS:	 1,9	milhão

Nota:	A	expectativa	de	vida	e	a	taxa	de	mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos	e	o	nível	
de	alfabetização	de	mulheres	jovens	são	de	2004;	os	dados	sobre	HIV/AIDS	são	do	
relatório	da	UNAIDS	2006	sobre	a	Epidemia	Global	de	AIDS;	outros	indicadores	são	de	
2005	do		Banco	de	Dados	de	Indicadores	do	Desenvolvimento	Mundial.

INDICADORES SOBRE A AMÉRICA LATINA E CARIBE

TOTaL DO EXErcÍciO TOTaL DO EXErcÍciO  
fiNaNcEirO DE 2006 fiNaNcEirO DE 2006

Novos compromissos Desembolsos
BIRD	US$5.654,1	milhões	 BIRD	US$5.628	milhões
AID	US$256,4	milhões	 AID	US$261	milhões

Carteira	de	projetos	em	implementação	a	partir	de	30	de	junho	de	2006:
US$16,6	bilhões
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competitividade	e	reduzirem	a	vulnerabilidade	aos	choques	
externos,	especialmente	desastres	naturais.	As	estratégias	
provisórias	para	a	Nicarágua	e	o	Panamá	estão	apoiando	os	
esforços	desses	países	no	sentido	de	reduzir	a	pobreza	constante.	
A	Bolívia,	Guiana,	Honduras	e	Nicarágua	qualificaram-se	ao	
cancelamento	de	100%	da	dívida	de	acordo	com	a	Iniciativa	
Multilateral	de	Alívio	da	Dívida	no	exercício	financeiro	de	2006.	
(Ver	“Iniciativa	Multilateral	de	Alívio	da	Dívida”	no	Capítulo	1.)
Outra	prioridade	regional	está	ajudando	os	países	a	lidarem	

com	a	questão	da	baixa	confiança	pública	em	instituições	resul-
tantes	da	percebida	corrupção	e	ineficácia.	Por	exemplo,	no	Peru,	
o	Banco	Mundial	está	ajudando	a	modernizar	o	sistema	de	justiça	
e	torná-lo	mais	acessível	aos	povos	indígenas	e	à	população	de	
baixa	renda.	Na	Guatemala,	o	Banco	Mundial	ajudou	a	criar	um	
sistema	de	aquisições	governamentais	(e-procurement)	que	tem	
aumentado	a	transparência	e	a	concorrência	entre	fornecedores,	
melhorando	assim	a	eficiência	e	reduzindo	os	custos.	
O	último	relatório	mais	importante	do	Banco	Mundial	sobre	

a	região,	Poverty	Reduction	and	Growth:	Virtuous	and	Vicious	
Circles	(Redução	da	pobreza	e	crescimento:	Círculos	viciosos	e	
virtuosos),	examina	de	que	formas	a	pobreza	impede	o	aumento	
das	taxas	de	crescimento	sustentado	na	América	Latina	e	no	
Caribe.	O	relatório	recomenda	pacotes	de	políticas	para	con-
verter	círculos	viciosos	de	baixo	índice	de	crescimento	e	alto	
índice	de	pobreza	em	círculos	virtuosos	nos	quais	a	redução	da	
pobreza	e	o	alto	crescimento	reforçam-se	mutuamente.	

construindo o cliMa de investiMento
O	Banco	Mundial	está	ajudando	os	governos	de	toda	a	região	a	
melhorarem	o	clima	de	investimento.	Por	exemplo,	um	emprés-
timo	de	US$300	milhões	para	o	México	tem	ajudado	pequenas	
empresas	a	participar	do	mercado	formal	e	a	melhorar	a	
competitividade.	Um	empréstimo	de	US$250	milhões	para	a	
Colômbia	está	facilitando	a	criação	e	a	operação	de	empresas	e	
melhorando	o	acesso	ao	financiamento.	Talvez	o	mais	importante	
seja	o	fato	de	o	Banco	Mundial	estar	ajudando	os	governos	a	
abordarem	suas	prioridades	de	desenvolvimento	por	meio	de	
uma	série	de	empréstimos	destinados	ao	desenvolvimento.	Esses	
empréstimos	têm	por	objetivo	impulsionar	o	crescimento,	reduzir	
a	pobreza,	melhorar	os	indicadores	sociais,	reforçar	a	estabili-
dade	macroeconômica	e	aumentar	a	eficiência	do	setor	público.	
Por	exemplo,	El	Salvador	e	a	Guatemala	receberam	empréstimos	
de	US$100	milhões	cada,	de	acordo	com	este	programa.
De	acordo	com	o	relatório	do	Banco	Mundial	Infrastructure	in	

Latin	America	and	the	Caribbean:	Recent	Developments	and	Key	
Challenges	(Infra-estrutura	na	América	Latina	e	Caribe:	Desen-
volvimentos	recentes	e	desafios	importantes),	a	região	tem	
experimentado	um	declínio	acentuado	em	investimentos	em	

infra-estrutura,	o	que	está	impedindo	o	crescimento	econômico,	
a	redução	da	pobreza	e	a	capacidade	da	região	de	competir	com	
a	China	e	outras	economias	asiáticas	dinâmicas.	O	apoio	do	
Banco	Mundial	para	a	infra-estrutura	no	exercício	financeiro	de	
2006	incluiu	um	novo	financiamento	para	melhorar	o	acesso	à	
eletricidade	nas	áreas	rurais	de	Honduras	e	do	Peru	e	para	
aumentar	o	acesso	aos	serviços	de	telecomunicações,	bem	como	
reduzir	os	custos	desses	serviços	nas	áreas	rurais	da	Nicarágua.	
Dois	projetos	financiados	pelo	Banco	Mundial	no	Peru	reabilita-
ram	13.000	quilômetros	de	estradas	rurais,	reduzindo	o	tempo	de	
viagem	a	uma	média	de	68%.	A	reabilitação	de	estradas	também	
elevou	o	número	de	matrículas	nas	escolas	em	até	8%	e	as	
visitas	aos	centros	de	saúde	em	até	55%.
Um	relatório	do	Banco	Mundial	sobre	Central	America	–	

Dominican	Republic	–	United	States	Free	Trade	Agreement	
(Acordo	de	Livre	Comércio	entre	a	América	Central	–	República	
Dominicana	–	Estados	Unidos)	concluiu	que	tem	potencial	para	
aumentar	o	comércio	e	o	investimento,	impulsionando	assim	o	
crescimento	econômico	e	a	redução	da	pobreza	na	América	
Central.	O	relatório	aconselha	os	países	a	fazerem	investimentos	
complementares	e	reformas	para	conseguir	benefícios	para	
todos.	Suas	conclusões	foram	usadas	nas	discussões	parlamen-
tares	de	todos	os	países	Parte	do	acordo.	

PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

Antígua	e	Barbuda

Argentina

Belize

Bolívia

Brasil

Chile

Colômbia

Costa	Rica

Dominica

República	Dominicana

Equador

El	Salvador

Grenada

Guatemala

Guiana

Haiti

Honduras

Jamaica

México

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

Saint	Kitts	e	Névis

Santa	Lúcia

São	Vicente	e	
Granadinas

Suriname

Trinidad	e	Tobago

Uruguai

Venezuela,		
República		
Bolivariana	da
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ProMovendo a ParticiPação no desenvolviMento
Tendo	a	eqüidade,	a	inclusão	e	a	sustentabilidade	como	metas,	
o	Banco	Mundial	está	promovendo	iniciativas	em	toda	a	região	
para	melhorar	a	governança,	a	participação	de	acionistas	e	
beneficiários	em	projetos,	a	qualidade	da	prestação	de	serviços	
e	o	acesso	a	esses	serviços.	O	Banco	Mundial	também	apóia	os	
esforços	para	obter	um	sistema	de	assistência	social	inclusivo,	
porém	acessível	e	promover	o	uso	eficaz	de	recursos	naturais	e	
instituições	ambientais.	O	principal	financiamento	para	a	região	
no	exercício	financeiro	de	2006	incluiu	empréstimos	para	
proteção	social	e	melhoria	da	educação	rural	na	Argentina,	
desenvolvimento	humano	e	inclusão	social	no	Brasil,	bem	como	
gestão	baseada	em	educação,	moradia	acessível	e	redução	da	
pobreza	urbana	no	México.

Outros	projetos	inovadores	incluem	o	Bolsa	Família	no	Brasil	
e	o	desenvolvimento	da	educação	básica	no	México.	Até	o	
momento,	o	Banco	Mundial	forneceu	US$572	milhões	para	o	
programa	Bolsa	Família,	o	carro-chefe	da	política	social	no	
Brasil	e	o	maior	programa	de	transferência	de	renda	vinculada	
do	mundo.	O	Bolsa	Família	compõe-se	de	quatro	programas	
sociais	existentes	em	um	para	reduzir	a	pobreza	por	meio	de	
transferências	e	para	promover	a	prestação	de	serviços	de	
educação	e	saúde	às	famílias	mais	pobres	(ver	Box	2.4).	O	Banco	
Mundial	forneceu	até	agora	US$715	milhões	para	um	programa	
que	fortaleceu	o	programa	de	educação	compensatória	do	
México	(CONAFE).	O	programa	melhorou	o	aprendizado	de	
matemática	no	ensino	primário	e	o	aprendizado	de	espanhol	no	
ensino	médio	e	reduziu	os	índices	de	repetência	de	séries	e	
fracasso	escolar.	(Ver	www.worldbank.org/lac.)

 Box 2.4 			PROGRAMAS DE TRANSFERêNCIA DE RENDA VINCULADA

Os	Governos	da	América	Latina	e	do	Caribe	estão	adotando	
programas	de	transferência	de	renda	vinculada	para	romper	o	
ciclo	da	pobreza.	Os	programas	fornecem	dinheiro	às	famílias	
pobres	com	a	condição	de	que	elas	façam	investimentos	
verificáveis	em	capital	humano,	como	freqüência	escolar	
regular	ou	o	uso	de	serviços	de	saúde	básica.	O	impacto	de	
transferências	de	renda	sobre	a	pobreza	ultrapassa	o	
aumento	de	renda	de	domicílios	de	baixa	renda	graças	a	
políticas	de	transferência	direta.	Os	programas	também	
aliviam	as	restrições	de	créditos	e	estimulam	o	acúmulo	de	
capital	humano	que	aumenta	as	rendas	familiares	e	promove	
o	aumento	da	renda	a	longo	prazo	em	toda	a	economia.

O	Banco	Mundial	apóia	os	programas	de	transferência	de	
renda	vinculada	desde	a	década	de	1990	no	Brasil,	Colômbia,	
República	Dominicana,	Equador,	El	Salvador,	Jamaica	e	
Nicarágua	(sendo	este	último	um	projeto	piloto).	Em	2005,	o	
Banco	Mundial	aprovou	o	financiamento	do	programa	inovador	
Red	Solidaria	a	la	Familia	(Rede	de	Solidariedade	Familiar)	
de	El	Salvador,	que	beneficiará	famílias	desfavorecidas	que	
vivem	nos	100	municípios	mais	pobres	desse	país.	O	Banco	

Mundial	também	apoiou	a	expansão	do	programa	Familias	
en	Acción	(Famílias	em	Ação)	da	Colômbia	de	340.000	para	
400.000	famílias	incluindo	famílias	extremamente	pobres	em	
áreas	urbanas	marginalizadas	e	zonas	afetadas	pela	
violência.

As	avaliações	do	impacto	confirmam	o	sucesso	desses	
programas	em	conseguir	atingir	a	população	pobre	e	
melhorar	o	consumo,	a	educação	e	a	saúde,	especialmente	
nos	países	de	renda	média	e	média-alta	onde	a	alta	desi-
gualdade	diminui	os	efeitos	do	crescimento	econômico	sobre	
a	redução	da	pobreza.	Na	Colômbia,	por	exemplo,	os	
beneficiários	aumentaram	a	média	de	consumo	em	até	15	
pontos	percentuais	mais	do	que	os	domicílios	do	controle	e	a	
altura	de	crianças	com	menos	de	dois	anos	aumentou	até	
0,78	centímetros.	No	Equador,	as	matrículas	no	ensino	
médio	aumentaram	cerca	de	10	pontos	percentuais	de	2003	
a	2005	e	o	trabalho	infantil	caiu	17	pontos	entre	as	famílias	
beneficiárias	do	programa	de	transferência	de	renda	
vinculada	Bono	de	Desarrollo	Humano	(Transferência	de	
Desenvolvimento	Humano).

Desenvolvimento rural

Desenvolvimento urbano

Desenvolvimento financeiro
e do setor privado

Governança do setor
público

Regime de direito 2%

18%
Gestão
econômica 1%
Proteção social e
gestão de riscos 10%

 
Desenvolvimento humano 9%

 25%

4%

Comércio
e integração 12%

 6%

Gestão de
recursos ambientais

e naturais 8%

FIGURA 2.9  

AMÉRICA LATINA E CARIBE
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR TÓPICO | EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2006
PARCELA TOTAL DO EMPRÉSTIMO DE US$5,9 BILHÕES

Desenvolvimento social,
gênero e inclusão 5%

FIGURA 2.10  

AMÉRICA LATINA E CARIBE
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR | EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2006 
PARCELA DO EMPRÉSTIMO TOTAL DE US$5,9 BILHÕES

Indústria e comércio 10%

Energia e mineração 3%

Transportes 13%

Saúde e outros
serviços sociais 14%

Informação e
comunicações <1%

 12%

 22%

Finanças 15%

Agricultura, pesca
e florestas 5%

 6%

Educação

Água, saneamento e
proteção contra

inundações

  Leis, justiça
e administração pública

WB_AR_C2_027-053_Por.indd   48 8/25/06   10:37:12 PM



	 PERSPECTIVAS	REGIONAIS	 49

TABELA	2.5

EMPrÉSTiMOS DO BaNcO MUNDiaL Para MUTUÁriOS Da aMÉrica LaTiNa E cariBE POR	TÓPICO	E	SETOR	|	EXERCÍCIO	
FINANCEIRO	2001-2006
MILHÕES	DE	DÓLARES	DOS	EUA	 	 	 	 	 	

TÓPicO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gestão	Econômica	 570,1	 391,0	 567,2	 111,2	 310,4	 42,5

Gestão	de	Recurso	Ambiental	e	Natural	 68,8	 187,4	 240,3	 159,1	 841,2	 454,0

Desenvolvimento	Financeiro	e	do	Setor	Privado	 985,4	 965,4	 819,8	 912,4	 729,6	 1.518,7

Desenvolvimento	Humano	 471,2	 560,4	 1.171,7	 1.046,7	 469,8	 502,6

Governança	do	Setor	Público	 1.099,7	 1.182,8	 798,6	 672,0	 506,2	 1.054,2

Regime	de	Direito	 202,2	 15,5	 138,8	 270,9	 147,9	 108,8

Desenvolvimento	Rural	 580,8	 168,3	 415,9	 249,6	 331,8	 236,5

Desenvolvimento	Social,	Gênero	e	Inclusão	 371,7	 248,9	 123,1	 268,9	 187,9	 282,6

Proteção	Social	e	Gestão	do	Risco	 530,0	 310,4	 1.050,3	 926,9	 950,4	 606,2

Comércio	e	Integração	 218,3	 83,9	 59,6	 364,6	 233,4	 720,3

Desenvolvimento	Urbano	 202,0	 251,9	 435,2	 337,6	 457,1	 384,1

Total dos Tópicos 5.300,1 4.365,8 5.820,5 5.319,8 5.165,7 5.910,5

SETOr      

Agricultura,	Pesca	e	Florestas	 72,3	 85,0	 58,4	 379,6	 233,4	 291,0

Educação	 529,1	 560,4	 785,5	 218,3	 680,0	 712,7

Energia	e	Mineração	 107,6	 445,6	 96,2	 50,5	 212,6	 172,8

Finanças	 946,7	 593,5	 973,0	 405,1	 530,0	 907,3

Saúde	e	Outros	Serviços	Sociais	 904,7	 660,5	 1.574,1	 1.558,9	 443,4	 821,8

Indústria	e	Comércio	 38,3	 51,4	 183,4	 428,0	 199,9	 569,2

Informação	e	Comunicações	 97,8	 16,5	 52,4	 14,0	 44,7	 20,8

Leis,	Justiça	e	Administração	Pública	 1.726,7	 1.440,0	 1.564,9	 1.521,3	 1.776,0	 1.278,3

Transportes	 650,3	 463,1	 146,4	 675,7	 556,4	 785,4

Água,	Saneamento	e	Proteção	contra	Inundações	 226,6	 49,8	 386,2	 68,4	 489,5	 350,7

Total dos Setores 5.300,1 4.365,8 5.820,5 5.319,8 5.165,7 5.910,5

	 Dos	quais	o	BIRD	 4.806,7	 4.188,1	 5.667,8	 4.981,6	 4.904,4	 5.654,1

	 Dos	quais	a	AID	 493,4	 177,8	 152,7	 338,2	 261,3	 256,4

Nota:	Inclui	todos	os	empréstimos	para	investimentos	e	empréstimos	para	políticas	de	desenvolvimento.	No	exercício	financeiro	efetivo	de	2005,	os	empréstimos	incluem	garantias	e	
mecanismos	de	garantia.	A	soma	dos	números	pode	não	ser	exata	devido	ao	arredondamento.
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OriENTE MÉDiO E NOrTE Da África

De	2003	a	2005,	o	crescimento	econômico	no	Oriente	Médio	e	no	
Norte	da	África	(excluindo	o	Iraque)	foi	o	mais	forte	em	quase	
três	décadas,	atingindo	a	média	de	6,2%	ao	ano,	de	uma	média	
de	crescimento	anual	de	3,7%	na	década	de	1990.	Os	países	
usaram	as	oportunidades	apresentadas	por	essa	onda	de	
crescimento	econômico	para	avançar	as	reformas.	O	novo	
Governo	da	República	Árabe	do	Egito	está	engajado	em	uma	
série	de	reformas	que	afetam	o	setor	financeiro,	o	clima	de	
investimento,	a	proteção	social,	a	educação	e	a	renovação	
urbana.	Na	Jordânia,	as	reformas	em	educação	e	o	clima	de	
investimento	continuam	em	ritmo	acelerado.	No	Marrocos,	a	
agenda	de	governança	e	reformas	comerciais	está	adiantada.	Na	
Tunísia,	a	agenda	comercial	e	a	reforma	das	telecomunicações	
também	está	avançada.
A	nova	Estratégia	de	Assistência	a	Países	para	a	República	

do	Iêmen	prevê	um	novo	compromisso	com	a	melhoria	da	
governança,	melhor	uso	dos	recursos	hídricos	e	diversificação	
econômica,	enquanto	o	novo	Governo	do	Líbano	está	construindo	
as	bases	para	melhoria	da	transparência	e	da	responsabilidade	
e	está	lançando	as	bases	para	um	crescimento	econômico	
sustentável.	Os	países	do	Conselho	de	Cooperação	do	Golfo	–	
animados	com	os	altos	preços	do	petróleo	–	estão	avançando	nas	

reformas,	desde	o	desenvolvimento	do	setor	privado	e	privatiza-
ção	no	Kuwait	até	programas	de	desenvolvimento	urbano	
inovadores	e	participativos	na	Arábia	Saudita.	O	Governo	do	Qatar	
está	implementando	uma	estratégia	de	mercado	de	trabalho	e	
um	programa	sobre	a	economia	do	conhecimento.	Contudo,	a	
criação	de	empregos	para	os	jovens	da	região	continua	a	ser	um	
desafio	central	para	cobrir	um	hiato	entre	as	economias	ricas	em	
recursos	e	as	menos	servidas.
A	criação	de	empregos	continua	a	ser	o	principal	desafio	para	

o	desenvolvimento	da	região.	A	previsão	das	taxas	de	cresci-
mento,	que	deverão	cair	para	5,2%	em	2007	e	2008,	permanecem	
insuficientes	para	abordar	os	desafios	relacionados	a	empregos	
na	região.	Quase	100	milhões	de	novos	empregos,	o	dobro	do	
número	atual,	precisarão	ser	criados	nos	próximos	20	anos	para	
atender	aos	que	estão	ingressando	no	mercado	de	trabalho	e	
absorver	os	que	estão	atualmente	desempregados.	O	impulso	
reformista	atual	aumenta	a	possibilidade	de	que	as	economias	
regionais	consigam	desenvolver	economias	lideradas	por	um	
setor	privado	competitivo	e	diversificado	que	gerarão	as	taxas	de	
crescimento	necessárias	para	atender	às	necessidades	da	região.
Outros	desafios	incluem	a	reforma	comercial,	uma	vez	que	a	

região	permanece	atrás	da	maioria	das	outras	regiões	de	renda	

População	total:	 0,3	bilhão
Crescimento	da	População:	 1.8%
Expectativa	de	vida:	 69	anos
Mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos:	 44
Nível	de	alfabetização	de	mulheres	jovens:	 81%
2005	GNI	per	capita:	 US$2.240
Número	de	pessoas	que	vivem	com	HIV/AIDS:	 0,4	milhão

Nota:	A	expectativa	de	vida	e	a	taxa	de	mortalidade	infantil	por	1.000	nascimentos	e	o	nível	
de	alfabetização	de	mulheres	jovens	são	de	2004;	os	dados	sobre	HIV/AIDS	são	do	
relatório	da	UNAIDS	2006	sobre	a	Epidemia	Global	de	AIDS;	outros	indicadores	são	de	
2005	do	Banco	de	Dados	de	Indicadores	do	Desenvolvimento	Mundial.

ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

TOTaL DO EXErcÍciO  TOTaL DO EXErcÍciO 
fiNaNcEirO DE 2006 fiNaNcEirO DE 2006

Novos compromissos Desembolsos
BIRD	US$1.333,6	milhão	 BIRD	US$811	milhões
AID	US$367	milhões	 AID	US$216	milhões

Carteira	de	projetos	em	implementação	a	partir	de	30	de	junho	de	2006:
US$6,6	bilhões
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média,	com	altas	tarifas	em	muitos	países	e	uso	contínuo	de	
barreiras	não-tarifárias	em	outros	países.	A	região	obteve	maior	
progresso	na	forma	do	ambiente	empresarial,	mas	continua	ainda	
abaixo	da	média	dos	países	de	renda	média.	Uma	grande	preocu-
pação	é	o	ritmo	lento	do	progresso	regional	na	melhoria	da	
governança.	As	classificações	da	região	em	termos	da	qualidade	
da	administração	são	geralmente	coerentes	com	as	tendências	
globais,	embora,	em	média,	a	região	esteja	classificada	no	quintil	
inferior	em	âmbito	mundial	no	tocante	à	responsabilização	do	
setor	público.	A	falta	de	uma	reforma	rápida	na	implementação	de	
inclusividade	e	responsabilidade	em	vários	países	reveste	certa	
importância,	dadas	as	implicações	para	o	sucesso	dos	esforços	de	
ampla	reforma	econômica	em	toda	a	região.	

assistência do Banco Mundial 
No	exercício	financeiro	de	2006	o	financiamento	elevou-se	a	
US$1,7	bilhão,	incluindo	US$1,3	bilhão	em	empréstimos	do	
BIRD,	e	US$307	milhões	em	créditos	da	AID,	US$17,2	milhões	
foi	financiado	por	meio	do	Fundo	Fiduciário	do	Iraque.	O	Banco	
Mundial	realizou	44	trabalhos	nas	áreas	econômicas	e	setoriais	
e	executou	39	tarefas	de	assistência	técnica.	A	assistência	é	
dirigida	ao	apoio	de	reformas	e	investimentos	em	uma	ampla	
gama	de	setores.	Em	resposta	à	ameaça	de	gripe	aviária,	foram	
realizadas	rápidas	avaliações	de	capacidade	de	prevenção	em	
vários	países	da	região	para	identificar	hiatos	imediatos	e	de	
longo	prazo	em	capacidades	institucionais.
A	educação	continua	a	ser	um	importante	foco	para	as	

atividades	do	Banco	Mundial	na	região.	Em	novembro	de	2005,	o	
Banco	Mundial	aprovou	seu	primeiro	empréstimo	ao	Iraque	em	
30	anos:	o	financiamento	de	US$100	milhões	fornecido	pela	AID	
para	o	projeto	Third	Emergency	Education	Project	(Terceiro	
Projeto	de	Educação	em	Situação	de	Emergência)	ajudou	a	aliviar	
a	superlotação	das	escolas	e	a	promover	a	reforma	educacional.	
Em	Djibuti,	um	dispositivo	de	financiamento	da	AID	no	valor	de	
US$10	milhões	aumenta	o	acesso	eqüitativo	a	uma	educação	
de	melhor	qualidade,	especialmente	para	meninas	e	grupos	
carentes.	Na	Tunísia,	o	Banco	Mundial	está	ajudando	o	Governo	a	
melhorar	a	qualidade	do	ensino	superior	e	aumentar	o	acesso	ao	
ensino	por	meio	de	um	empréstimo	de	US$76	milhões.	Na	
Cisjordânia	e	Gaza,	o	Banco	Mundial	está	prestando	assessora-
mento	na	criação	de	um	plano	de	desenvolvimento	educacional	
abrangente	e	está	analisando	a	eficiência	e	a	eqüidade	do	uso	
de	recursos	públicos	na	educação.	No	Egito,	o	Banco	Mundial	
apoiou	a	descentralização	do	sistema	educacional	com	o	
estabelecimento	de	um	conselho	de	fiduciários	que	incluem	pais	
e	líderes	comunitários.	Projetos	e	trabalhos	setoriais	no	Egito	e	
na	Jordânia	apoiaram	a	introdução	de	intervenções	no	desen-
volvimento	da	primeira	infância.	Finalmente,	o	trabalho	setorial	
contínuo	no	Egito	e	na	Cisjordânia	e	Gaza	está	concentrado	no	
exame	das	realizações	educacionais	e	na	preparação	de	uma	
estratégia	para	a	próxima	fase	de	reformas	educacionais.

Nos	países	afetados	por	conflitos,	o	Banco	Mundial	está	
abordando	as	questões	de	reconstrução	emergencial	e	formação	
de	capacidades.	Além	de	empréstimo	para	educação	no	Iraque,	o	
Banco	Mundial	está	financiando	US$135	milhões	para	o	Projeto	
de	Reabilitação	Emergencial	de	Estradas	e	gerenciando	o	Fundo	
Fiduciário	do	Iraque	de	múltiplos	doadores	e	administrado	pelo	
Banco	Mundial.	Na	Cisjordânia	e	Gaza,	o	Banco	Mundial	financia	
projetos	para	o	abastecimento	de	água	e	saneamento,	desen-
volvimento	comunitário,	redes	de	segurança	social,	administra-
ção	agrária	e	educação.	Também	gerencia	o	Fundo	Fiduciário	
para	Reforma	da	Administração	das	Finanças	Públicas,	um	
instrumento	de	suporte	orçamental	de	múltiplos	doadores	por	
meio	do	qual	foram	desembolsados	US$96	milhões	no	exercício	
financeiro	de	2006	mediante	o	progresso	do	programa	de	
reformas	da	Autoridade	Palestina.	O	Banco	Mundial	é	também	
uma	entidade	importante	na	análise	econômica	e	política	da	
Cisjordânia	e	Gaza.	A	pedido	de	doadores,	foram	preparados	dois	
relatórios	sobre	a	economia	palestinense	e	suas	perspectivas	de	
recuperação.	(Ver	www.worldbank.org/ps.)
Os	serviços	analíticos	e	de	assessoramento	tornaram-se	a	

principal	ferramenta	de	diálogo	político	e	reforma	em	resposta	à	
demanda	crescente	de	clientes.	Uma	abordagem	programática	
do	trabalho	setorial	e	econômico	foi	introduzida	para	integrar	
parceiros	de	toda	a	região	em	um	programa	sustentado	e	
plurianual	e	assistência	técnica	e	treinamento	adaptados	às	
necessidades	de	formação	de	capacidades	dos	parceiros	do	
Banco	Mundial.	Existem	seis	atividades	contínuas.	
Para	fortalecer	o	impacto	de	seu	trabalho	analítico,	o	Banco	

Mundial	impulsionou	a	capacidade	do	pessoal	e	melhorou	a	
cooperação	com	os	doadores,	outras	organizações	internacionais	
e	os	parceiros	do	Grupo	do	Banco	Mundial	em	questões	
fiduciárias	e	na	promoção	de	investimento	estrangeiro.	Também	
foi	lançada	uma	série	de	importantes	relatórios	regionais.	Os	
primeiros	relatórios	foram	dedicados	à	governança,	comércio	e	
investimento,	emprego	e	gênero;	os	últimos	relatórios	são	sobre	
educação	e	abastecimento	de	água.	Após	o	relatório	sobre	
governança,	o	Banco	Mundial	preparou	uma	estratégia	de	10	
pontos	para	expandir	e	fortalecer	seu	trabalho	sobre	governança	
e	gestão	do	setor	público.	Essa	estratégia	prevê	o	progresso	
juntamente	com	uma	série	de	dimensões,	desde	a	melhoria	do	
tratamento	da	governança	nas	estratégias	de	assistência	aos	
países,	passando	pelo	desenvolvimento	de	uma	melhor	coorde-
nação,	supervisão	e	diálogo	com	clientes	em	ambientes	de	alto	
risco,	ao	fortalecimento	do	trabalho	analítico	regional	em	termos	
de	reformas	setoriais	públicas	comparativas	e	indicadores	de	
desempenho	da	governança.
O	intercâmbio	de	conhecimento	tem	sido	a	essência	da	

assistência	para	o	desenvolvimento	do	Banco	Mundial	para	
países	de	alta	renda	do	Golfo	Pérsico.	Por	intermédio	do	
Programa	de	Assistência	Técnica	Reembolsável	o	Banco	
Mundial	continua	a	prestar,	a	pedido,	serviços	técnicos	e	de	

PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL  Esta	seção	também	inclui	a	Cisjordânia	e	Gaza.
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Irã,	República	Islâmica	do
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Líbano
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República	Árabe	da	Síria

Tunísia

Iêmen,	República	do
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assessoramento.	Na	Arábia	Saudita,	o	Banco	Mundial	presta	
assessoramento	político	em	vários	setores.	No	Kuwait,	foi	
proporcionada	assistência	ao	Programa	de	Avaliação	e	Indicado-
res	em	Educação	e	em	Barein	pediu-se	assessoramento	político	
do	Banco	Mundial	no	desenvolvimento	de	redes	de	segurança	
social	e	redefinição	da	Bolsa	de	Valores	de	Barein	como	um	
centro	financeiro	do	Golfo	Pérsico.
Nos	setores	sociais,	o	Banco	Mundial	publicou	uma	revisão	

regional,	Pensions	in	the	Middle	East	and	North	Africa:	Time	for	
Change	(Pensões	no	Oriente	Médio	e	no	Norte	da	África:	Hora	de	
Mudar),	para	destacar	a	necessidade	urgente	de	reformar	o	
sistema	de	pensões.	Foram	realizadas	atividades	analíticas	e	de	
assessoramento	na	República	Islâmica	do	Irã	e	no	Egito	para	a	
reforma	do	sistema	de	pensões	e	na	Argélia	para	seguridade	
social.	Também	foi	lançada	uma	estratégia	regional	para	ajudar	
a	prevenir	um	grande	surto	de	infecções	relacionadas	ao	HIV/
AIDS.	Embora	o	nível	de	infecção	da	região	seja	relativamente	
baixo	(uma	estimativa	de	0,2%	de	adultos),	o	risco	de	infecção	
não	pode	ser	subestimado.

construindo o cliMa de investiMento
O	Banco	Mundial	ajudou	a	reforçar	o	contexto	para	o	crescimento	
impulsionado	pelo	setor	privado	por	meio	de	um	trabalho	

analítico	como	as	avaliações	do	clima	de	investimento	no	Líbano,	
Arábia	Saudita	e	República	do	Iêmen.	O	Banco	Mundial	também	
produziu	revisões	sobre	despesas	públicas	no	Egito,	República	
Islâmica	do	Irã	e	República	Árabe	da	Síria	a	fim	de	incentivar	uma	
gestão	financeira	saudável	e	uma	boa	governança	corporativa.	
Prestou	assistência	técnica	em	reformas,	tais	como	a	redução	do	
custo	da	realização	de	negócios	na	Argélia	e	Marrocos,	forta-
lecendo	a	facilitação	comercial	no	Líbano,	Tunísia	e	Cisjordânia	
e	Gaza,	e	desenvolvendo	mercados	de	exportação	na	Arábia	
Saudita.	No	Marrocos,	um	empréstimo	de	US$200	milhões	para	
a	política	de	desenvolvimento	do	setor	financeiro	foi	destinado	
ao	fortalecimento	de	um	ambiente	propício	à	intermediação	
financeira	e	gestão	de	riscos.	O	Banco	Mundial	também	está	
apoiando	o	programa	de	reformas	do	setor	financeiro	do	Egito.	
A	melhoria	dos	serviços	de	infra-estrutura	é	essencial	para	a	

melhoria	do	clima	de	investimento.	O	Banco	Mundial	demonstrou	
vários	modelos	de	parcerias	público-privadas	nesse	aspecto	por	
meio	do	apoio	aos	setores	de	transporte	e	energia	em	Djibuti,	Egito,	
Marrocos	e	República	do	Iêmen,	desenvolvimento	de	estradas	
rurais	e	qualidade	e	confiabilidade	dos	serviços	de	água	no	
Marrocos	e	na	Tunísia.	Está	prestando	assistência	técnica	baseada	
em	tarifas	para	desenvolver	os	recursos	hídricos	da	Argélia.	O	
Banco	Mundial	também	trabalhou	com	o	Governo	da	Tunísia	para	
desenvolver	uma	estratégia	de	parceria	público-privada	para	o	
desenvolvimento	e	gestão	de	serviços	de	infra-estrutura.

ProMovendo a ParticiPação no desenvolviMento
Ao	reconhecer	a	diversidade	dos	grupos	sociais	e	as	opiniões	e	
o	impulso	crescente	para	reformas	em	toda	a	região,	o	Banco	
Mundial	abriu	o	diálogo	com	parlamentares,	jovens,	mulheres,	
setor	privado	e	a	mídia.	No	Egito,	Líbano	e	Marrocos,	esses	
grupos	participaram	de	consultas	sobre	a	Estratégia	de	Assistên-
cia	aos	Países.	Em	toda	a	região,	o	Banco	Mundial	engajou	esses	
grupos	em	debates	sobre	reformas	comerciais,	governança,	
regime	de	direito	e	questões	de	gênero.	O	Banco	Mundial	
também	se	empenhou	em	empoderar	os	jovens	para	participa-
rem	do	desenvolvimento	por	intermédio	da	organização	do	Small	
Grant	Workshop	(Workshop	de	Pequenos	Investimentos)	para	
grupos	de	jovens	no	Egito	e	na	República	do	Iêmen	e	por	meio	de	
consultas	ao	Relatório	sobre	o	Desenvolvimento	Mundial	2007	
com	mais	de	150	jovens	egípcios.	(Ver	www.worldbank.org/mna.)
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TABELA	2.6

EMPrÉSTiMOS DO BaNcO MUNDiaL Para MUTUÁriOS DO OriENTE MÉDiO E NOrTE Da África POR	TÓPICO	E	SETOR	|	
EXERCÍCIO	FINANCEIRO	2001-2006
MILHÕES	DE	DÓLARES	DOS	EUA

TÓPicO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gestão	Econômica	 11,9	 5,0	 0,0	 0,0	 45,8	 0,0

Gestão	de	Recurso	Ambiental	e	Natural	
Gestão	 27,5	 21,7	 186,0	 113,8	 160,2	 44,5

Desenvolvimento	Financeiro	e	do	Setor	Privado	 78,8	 204,1	 48,3	 259,3	 166,6	 907,8

Desenvolvimento	Humano	 35,7	 61,9	 140,9	 192,1	 95,4	 128,5

Governança	do	Setor	Público	 102,6	 93,3	 106,6	 19,6	 166,0	 229,0

Regime	de	Direito	 56,5	 49,1	 48,0	 1,8	 1,8	 46,9

Desenvolvimento	Rural	 86,4	 14,5	 100,6	 65,1	 155,3	 177,9

Desenvolvimento	Social,	Gênero	e	Inclusão	 52,5	 13,4	 63,1	 70,7	 123,0	 67,8

Proteção	Social	e	Gestão	do	Risco	 5,6	 11,0	 96,1	 31,6	 98,5	 69,7

Comércio	e	Integração	 3,4	 24,8	 3,6	 158,3	 0,0	 0,0

Desenvolvimento	Urbano	 46,7	 55,8	 262,7	 178,7	 271,1	 28,6

Total dos Tópicos 507,5 554,5 1.056,0 1.091,0 1.283,6 1.700,6

SETOr      

Agricultura,	Pesca	e	Florestas	 46,5	 2,9	 196,7	 27,2	 229,2	 15,3

Educação	 72,3	 38,0	 154,3	 154,9	 124,0	 146,8

Energia	e	Mineração	 0,0	 1,3	 0,0	 0,0	 0,0	 316,5

Finanças	 0,0	 110,5	 1,9	 20,8	 142,5	 625,0

Saúde	e	Outros	Serviços	Sociais	 39,3	 41,7	 124,2	 52,0	 0,3	 0,0

Indústria	e	Comércio	 27,0	 71,7	 74,3	 23,4	 277,9	 14,0

Informação	e	Comunicações	 59,2	 69,9	 2,3	 0,0	 18,5	 0,0

Leis,	Justiça	e	Administração	Pública	 161,5	 74,7	 213,6	 93,6	 232,9	 249,2

Transportes	 82,8	 70,9	 107,9	 409,6	 29,0	 237,6

Água,	Saneamento	e	Proteção	contra	Inundações	 19,0	 73,1	 180,9	 309,5	 229,3	 96,4

Total dos Setores 507,5 554,5 1.056,0 1.091,0 1.283,6 1.700,6

	 Dos	quais	o	BIRD	 355,2	 451,8	 855,6	 946,0	 1.212,1	 1.333,6

	 Dos	quais	a	AID	 152,3	 102,7	 200,4	 145,0	 71,5	 367,0

Nota:	Inclui	todos	os	empréstimos	para	investimentos	e	empréstimos	para	políticas	de	desenvolvimento.	No	exercício	financeiro	efetivo	de	2005,	os	empréstimos	incluem	garantias	e	
mecanismos	de	garantia.	A	soma	dos	números	pode	não	ser	exata	devido	ao	arredondamento.
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compaRtilhamento de conhecimento
O	Banco	Mundial	presta	assistência	aos	países	clientes	não	só	
com	o	financiamento	de	projetos	e	programas,	mas	também	com	
o	fornecimento	de	acesso	a	seus	recursos	de	conhecimentos	
sobre	desenvolvimento.	As	atividades	de	conhecimento	do	Banco	
Mundial	abrangem	desde	a	realização	de	pesquisa	de	campo	até	
o	desenvolvimento	de	contextos	analíticos	e	conceituais	para	a	
assistência	aos	países,	como	também	a	formulação	de	capaci-
dade	para	um	desenvolvimento	sustentável	nos	países	clientes.

pesquisa
O	programa	de	pesquisa	do	Banco	Mundial	apóia	estudos	sobre	
as	implicações	de	uma	variedade	de	questões	de	desenvolvi-
mento.	As	conclusões	resultantes	facilitam	uma	maior	compre-
ensão	dos	desafios	de	desenvolvimento	e	podem	ser	usadas	para	
influenciar	a	política	vigente,	ocasionando	assim	melhores	
resultados	para	as	pessoas	de	baixa	renda.	Por	exemplo,	uma	
pesquisa	do	Banco	Mundial	que	revela	a	extensão	do	absente-
ísmo	entre	os	professores	e	profissionais	de	saúde	em	Bangla-
desh,	Equador,	Índia,	Indonésia,	Uganda	e	Zâmbia	deu	origem	
a	intensas	campanhas	do	Governo	da	Índia	para	garantir	a	
apresentação	de	um	relatório	por	escrito	por	parte	dos	professo-
res	e	prestadores	de	serviços	de	saúde,	além	da	inclusão	de	
“boletins	de	notas	do	cidadão”	sobre	os	serviços	de	saúde	e	
educação	na	África	como	parte	das	estratégias	de	assistência	do	
Banco	Mundial	para	o	desenvolvimento	naquela	região.
A	pesquisa	ambiental	resultou	em	importantes	reduções	dos	

níveis	de	poluição	nas	indústrias/usinas	da	Ásia.	Com	base	em	
evidências	de	que	a	divulgação	pública	das	emissões	das	
fábricas	aumenta	a	pressão	pública	para	redução	dessas	
emissões,	o	Banco	Mundial	apoiou	testes	na	China,	Índia,	
Indonésia	e	Vietnã	onde	as	emissões	de	poluentes	eram	monito-
radas	e	as	classificações	de	desempenho	divulgadas.	Em	todos	
os	quatro	países,	os	níveis	de	obediência	às	regulamentações	
sobre	poluição	nas	áreas	de	teste	aumentaram	de	10	a	50%.

trabalho econômico e setorial e assistência técnica não-
financeira (não-relacionados a empréstimos)
A	maior	parte	das	atividades	analíticas	e	de	assessoramento	do	
Banco	Mundial	consiste	em	trabalho	econômico	e	setorial	e	
assistência	técnica	em	assuntos	não-relacionados	a	emprésti-
mos.	As	atividades	analíticas	e	de	assessoramento	são	parte	
integrante	de	todos	os	programas	gerais	de	assistência	aos	
países,	que	cada	vez	mais	enfatizam	a	responsabilidade	dos	
países,	processos	de	participação,	formulação	de	capacidade,	
parcerias	e	resultados.	Por	isso,	o	Banco	Mundial	tem	procurado	
fortalecer	sua	capacidade	em	compartilhar	conhecimento	com	a	
comunidade	de	doadores,	procurando	harmonizar	suas	políticas	

e	procedimentos	às	de	outros	doadores	e	produzir	um	trabalho	
analítico	conjunto	em	parceria.	O	Banco	Mundial	apresentou	601	
produtos	de	caráter	econômico	e	setorial	e	307	atividades	de	
assistência	técnica	no	exercício	financeiro	de	2006.	O	desenvolvi-
mento	do	setor	financeiro	e	do	setor	privado	e	a	governança	do	
setor	público	foram	os	tópicos	principais	nos	trabalhos	de	
caráter	econômico	e	setorial	e	em	assistência	técnica.

estratégias setoriais
No	exercício	financeiro	de	2006,	o	Banco	Mundial	produziu	a	
segunda	Atualização	da	Implementação	da	Estratégia	Setorial,	
que	fornece	uma	avaliação	integrada	de	progresso	de	todos	os	
setores	e	áreas	temáticas	em	que	o	Banco	Mundial	estiver	
envolvido.	Essa	atualização	também	enfatizou	estratégias	em	
quatro	setores	específicos:	abastecimento	de	água	e	sanea-
mento,	saúde,	desenvolvimento	rural	e	governança	do	setor	
público.	Os	esforços	do	Banco	Mundial	também	concentraram-
se	na	implementação	do	plano	de	ação	de	combate	ao	HIV/AIDS	
e	no	Plano	de	Ação	Multissetorial	para	a	África,	bem	como	em	
duas	estratégias	recém-atualizadas	nos	setores	de	desenvolvi-
mento	social	e	educação.

desenvolvimento de capacidade
Para	os	programas	de	desenvolvimento	serem	eficazes	e	susten-
táveis,	os	países	parceiros	devem	ter	a	capacidade	de	administrá-
los.	O	Banco	Mundial	apóia	o	aperfeiçoamento	das	aptidões	de	
seus	parceiros	por	meio	do	Instituto	do	Banco	Mundial	(WBI)	e	de	
projetos	específicos	de	formulação	de	capacidade.

instituto do Banco mundial (WBi)
O	Instituto	do	Banco	Mundial	(WBI)	identifica	as	necessidades	de	
capacidade	dos	países	e	presta	serviços	de	desenvolvimento	de	
capacidade	que	incluem	assistência	técnica,	atividades	de	
aprendizado	de	temáticas,	retiros	de	trabalho	para	autoridades	
ministeriais	e	outros	programas	de	desenvolvimento	de	lide-
rança.	No	exercício	financeiro	de	2006,	cerca	de	100.000	pessoas	
participaram	das	atividades	de	treinamento	e	de	formulação	de	
capacidade	do	WBI.
O	WBI	apóia	o	desenvolvimento	de	capacidade	a	longo	prazo	

em	45	países	principais	em	programas	plurianuais.	Quatorze	
desses	países	estão	na	África	onde	o	WBI	desempenhará	um	
papel	fundamental	no	Plano	de	Ação	do	Banco	Mundial	para	a	
África	(favor	consultar	o	Capítulo	1).	O	Programa	de	Governança	
Global	do	WBI	apóia	a	agenda	de	combate	à	corrupção	e	gover-
nança	do	Banco	Mundial	fazendo	investigações	empíricas	e	publi-
cando	indicadores	da	prevalência	e	do	impacto	socioeconômico	
da	corrupção	em	todo	o	mundo	em	mais	de	200	países	e	territó-
rios	(favor	consultar	o	Capítulo	1).	Também	trabalha	com	a	mídia,	
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as	assembléias	legislativas	e	a	sociedade	civil	para	apoiar	a	
demanda	pública	por	boa	governança.	No	exercício	financeiro	de	
2006,	o	programa	trabalhou	com	mais	de	30	países.	(Favor	
consultar	www.worldbank.org/wbi/governance.)

Rede Global de aprendizagem do desenvolvimento
A	urgência	de	interligar	pessoas	ao	conhecimento	para	fins	de	
desenvolvimento	levou	o	Banco	Mundial	a	dar	início,	em	junho	de	
2000,	à	Rede	Global	de	Aprendizagem	do	Desenvolvimento	
(GDLN)	com	11	afiliadas.	Inicialmente	concebida	como	um	canal	
unidirecional	de	aprendizagem,	a	GDLN	é	hoje	uma	comunidade	
dedicada	a	intercâmbios	de	conhecimento	em	tempo	real	que	
utilizam	a	videoconferência	e	técnicas	de	aprendizagem	eletrô-
nica	(e-learning)	em	mais	de	100	afiliadas	em	todo	o	mundo.	Três	
quartos	dos	clientes	da	GDLN	são	órgãos	governamentais,	
organizações	da	sociedade	civil	e	instituições	doadoras.	No	
exercício	financeiro	de	2006,	as	afiliadas	da	GDLN	patrocinaram	
mais	de	900	atividades	em	nome	de	seus	clientes,	proporcio-
nando	facilitação	de	conhecimento	especializado,	coordenação	
de	eventos	e	serviços	de	tecnologia.

iniciativas para melhorar a capacidade estatística
Para	desenvolver	programas	direcionados	a	resultados	de	
desenvolvimento	específicos	são	necessárias	estatísticas	
confiáveis	e	oportunas.	Contudo,	muitos	sistemas	estatísticos	
nacionais	têm	financiamento	deficiente	e	não	conseguem	
produzir	indicadores	básicos.	No	exercício	financeiro	de	2005,	o	
Banco	Mundial	apresentou	um	novo	programa	de	empréstimo,	o	
STATCAP,	que	simplifica	o	processo	de	investimento	em	sistemas	
estatísticos,	de	modo	que	a	qualidade	do	projeto	possa	final-
mente	ser	melhorada.	O	STATCAP	complementa	o	Fundo	
Fiduciário	para	Formulação	de	Capacidade	Estatística.
O	Banco	Mundial	também	está	apoiando	uma	nova	parceria	

global	por	meio	do	Mecanismo	de	Subvenção	para	o	Desenvolvi-
mento.	Essa	parceria	tem	por	objetivo	a	implementação	do	Plano	
de	Ação	de	Estatísticas	para	Marrakech,	acordado	na	Segunda	
Mesa-Redonda	sobre	Gestão	de	Resultados	do	Desenvolvimento.	
O	plano	de	ação	ajuda	os	países	a	desenvolver	e	implementar	
estratégias	nacionais	para	melhorar	as	estatísticas	oficiais,	além	
de	apoiar	melhor	os	esforços	das	entidades	estatísticas	interna-
cionais	que	trabalham	nas	áreas	prioritárias,	tais	como	censos	
populacionais,	estatísticas	em	educação	e	pesquisas	de	domicí-
lios.	(Favor	consultar	www.worldbank.org/data/statcap.)

empRéstimos do Banco mundial
O	Banco	Mundial	engloba	instituições	cooperativas,	que	mobili-
zam	o	financiamento	do	patrimônio	líquido	dos	países	membros	
tomando	emprestado	nos	mercados	de	capitais	internacionais	
(para	o	BIRD)	e	por	meio	de	contribuições	diretas	dos	países	
membros	mais	ricos	(para	a	AID).	Canaliza	esses	recursos	para	
beneficiar	as	pessoas	de	baixa	renda	dos	países	mutuários.	As	
Figuras	3.1	a	3.3	e	a	Tabela	3.1	apresentam	um	resumo	dos	
empréstimos	do	BIRD-AID	deste	ano.
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TABELA	3.1

EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL POR TÓPICO E SETOR |	EXERCÍCIO	FINANCEIRO	2001–2006
MILHÕES	DE	DÓLARES	DOS	EUA

TÓPICO 2001	 2002a	 2003	 2004	 2005	 2006 

Gestão	econômica		 895,3		 1.408,0		 777,8	 428,6	 594,6	 213,8	

Gestão	de	recursos	ambientais	
e	naturais		 1.354,6		 924,0		 1.102,6		 1.304,6		 2.493,8		 1.387,3

Desenvolvimento	financeiro	e	do	
setor	privado	 3.940,9		 5.055,4		 2.882,9		 4.176,6		 3.862,0		 6.137,8	

Desenvolvimento	humano		 1.134,7		 1.756,1		 3.374,0		 3.079,5		 2.951,0		 2.600,1	

Governança	do	setor	público		 2.053,7		 4.247,2		 2.464,1		 3.373,9		 2.636,4		 3.820,9

Regime	de	direito		 410,0		 273,2		 530,9		 503,4		 303,8		 757,6	

Desenvolvimento	rural	 1.822,3		 1.600,0		 1.910,9		 1.507,8		 2.802,2		 2.215,8	

Desenvolvimento	social,	gênero	e	inclusão	 1.469,7		 1.385,7		 1.003,1		 1.557,8		 1.285,8		 1.094,1	

Proteção	social	e	gestão	do	risco	 1.651,0		 1.086,4		 2.324,5		 1.577,0		 2.437,6		 1.891,7	

Comércio	e	integração		 1.059,9		 300,9		 566,3		 1.212,7		 1.079,9		 1.610,9

Desenvolvimento	urbano	 1.458,6		 1.482,4		 1.576,3		 1.358,1		 1.860,0		 1.911,2	

Total	dos	tópicos		 17.250,6		 19.519,4		 18.513,2		 20.079,9	 22.307,0		 23.641,2

SETOR       

Agricultura,	pesca	e	florestas		 695,5		 1.247,9		 1.213,2		 1.386,1		 1.933,6		 1.751,9

Educação		 1.094,7		 1.384,6		 2.348,7		 1.684,5		 1.951,1		 1.990,6	

Energia	e	mineração		 1.530,7		 1.974,6		 1.088,4		 966,5		 1.822,7		 3.030,3	

Finanças		 2.246,3		 2.710,8		 1.446,3		 1.808,9		 1.675,1		 2.319,7	

Saúde	e	outros	serviços	sociais		 2.521,2		 2.366,1		 3.442,6		 2.997,1		 2.216,4		 2.132,3

Indústria	e	comércio		 718,3		 1.394,5		 796,7		 797,9		 1.629,4		 1.542,2	

Informação	e	comunicações		 216,9		 153,2		 115,3		 90,9		 190,9		 81,0	

Leis,	justiça	e	administração	pública	 3.850,2		 5.351,2		 3.956,5		 4.978,6	 5.569,3		 5.857,6

Transportes	 3.105,2		 2.390,5		 2.727,3		 3.777,8		 3.138,2		 3.214,6	

Água,	saneamento	e	proteção	contra	
inundações	 1.271,7		 546,0		 1.378,3		 1.591,6		 2.180,2	 1.721,0

Total	dos	Setores	 17.250,6		 19.519,4		 18.513,2		 20.079,9	 22.307,0		 23.641,2

	 Dos	quais	o	BIRD		 10.487,0		 11.451,8		 11.230,7		 11.045,4		 13.611,0	 14.135,0	

	 Dos	quais	a	AID	 6.763,6		 8.067,6		 7.282,5		 9.034,4	 8.696,1	 9.506,2

Nota:	Inclui	todos	os	ajustes,	políticas	de	desenvolvimento	e	empréstimos	de	investimento.	No	exercício	financeiro	eficiente	de	2005,	empréstimo	inclui	garantias	e	mecanismos	de	
garantia.	A	soma	dos	números	pode	não	ser	exata	devido	ao	arredondamento.

a.	Devido	ao	registro	de	um	projeto	da	República	Democrática	Popular	do	Laos,	existe	uma	discrepância	entre	estes	números	e	os	números	do	Relatório	Anual	de	2002	(tabela	2.2).	Essa	
discrepância	de	US$2,2	milhões	aparece	nos	montantes	dos	compromissos	do	exercício	financeiro	de	2002	relativos	à	Proteção	Social,	à	Gestão	do	Risco	e	ao	Desenvolvimento	Rural	(os	
dois	tópicos	apresentam	US$2,2	milhões	a	mais	e	US$	2,2	milhões	a	menos,	respectivamente).
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empréstimo a países
O	empréstimo	a	países	reflete	a	ênfase	do	Banco	Mundial	no	
cumprimento	das	Metas	de	Desenvolvimento	do	Milênio	(MDMs).	
Ele	se	ajusta	às	necessidades	individuais	dos	países	e	utiliza	
instrumentos	de	empréstimo	cada	vez	mais	flexíveis.	O	Banco	
Mundial	tem	facilitado	o	acesso	às	informações	de	empréstimos	
dos	países	parceiros	mediante	o	desenvolvimento	de	um	website	
que	compila	todos	os	dados	de	empréstimos	a	países	em	um	
formato	de	uso	fácil	(favor	consultar	item	3.1).	Mais	de	5.000	
indivíduos	que	trabalham	para	governos	membros	e	entidades	de	
implementação	de	projetos	(que	representam	mais	de	75%	das	
operações	atuais	de	empréstimos	do	Banco	Mundial)	estão	
acessando	informações	e	realizando	negócios	com	o	Banco	
Mundial	por	intermédio	do	site.	Esse	site	seguro,	lançado	com	10	
países	piloto	em	2003	e	aberto	a	todos	os	países	em	2004,	
oferece	dados	atuais	sobre	projetos,	empréstimos	e	fundos	
fiduciários,	além	de	permitir	que	os	usuários	transmitam	
documentos	de	aquisição	para	análise	por	parte	do	Banco	
Mundial	(Favor	consultar	clientconnection.worldbank.org.)

estratégias de assistência aos países 
A	Estratégia	de	Assistência	aos	Países	(CAS)	orienta	as	ativida-
des	do	Grupo	do	Banco	Mundial	em	um	país	membro	mutuário.	
Com	base	na	visão	de	um	país	sobre	suas	metas	de	desenvolvi-
mento,	uma	CAS	é	preparada	por	meio	de	consultas	ao	governo,	
organizações	da	sociedade	civil,	parceiros	de	desenvolvimento	e	
outros	grupos	interessados.	Avalia	a	situação	de	desenvolvi-
mento	do	país	e	sugere	um	programa	de	apoio	adaptado	para	
atender	às	necessidades	do	país.	O	objetivo	é	identificar	áreas	
em	que	o	apoio	do	Grupo	do	Banco	Mundial	possa	auxiliar	da	
melhor	forma	os	esforços	próprios	do	país	para	alcançar	o	
desenvolvimento	sustentável	e	reduzir	a	pobreza.	No	exercício	
financeiro	de	2006	o	Banco	Mundial	preparou	31	Produtos	CAS,	
inclusive	sete	Relatórios	de	Progresso	e	seis	Notas	sobre	
Estratégias	Provisórias,	preparados	quando	uma	estratégia	de	
assistência	aos	países	não	pode	ser	concluída	devido	à	circuns-
tâncias	específicas	do	país.	Dessas	estratégias,	17	foram	
preparadas	em	conjunto	com	a	IFC	e	duas	(Bangladesh	e	
Uganda)	em	colaboração	com	outros	doadores.	(Favor	consultar	
www.worldbank.org/cas.)

países de Baixa Renda
A	abordagem	da	Estratégia	de	Redução	da	Pobreza	(PRS)	é	o	
ponto	principal	para	o	apoio	do	Banco	Mundial	aos	países	de	
baixa	renda.	Essas	estratégias	são	planos	abrangentes,	elabora-
dos	pelos	países,	orientados	para	resultados	que	articulam	as	
prioridades	de	desenvolvimento	de	um	país	e	especificam	as	
etapas	necessárias	para	abordá-las.	A	abordagem	da	Estratégia	
de	Redução	da	Pobreza	(PRS)	redefiniu	o	apoio	concedendo	
plenos	poderes	aos	governos	para	definir	suas	próprias	priorida-
des	(e	mantendo-os	responsáveis	pela	produção	de	resultados),	
além	de	encorajar	os	doadores	a	prestar	assistência	previsível	e	
harmonizada,	em	conformidade	com	tais	prioridades.	Atual-
mente,	50	países,	cuja	metade	está	na	África,	prepararam	um	
Documento	da	Estratégia	de	Redução	da	Pobreza.

A	análise	da	Estratégia	de	Redução	da	Pobreza	(PRS)	de	2005	
examinou	a	experiência	da	implementação	nos	últimos	cinco	
anos.	Apesar	de	as	experiências	estarem	sendo	variadas,	é	
bastante	comum	a	necessidade	de	se	implementar	agendas	
desafiantes	de	desenvolvimento	em	ambientes	com	capacidade	
deficiente	e	instituições	precárias.	Em	muitos	países,	a	aborda-
gem	da	Estratégia	de	Redução	da	Pobreza	(PRS)	tem	aumentado	
o	enfoque	na	definição	de	metas	claras	vinculadas	a	ações	
públicas,	melhorando	os	sistemas	de	orçamento	e	de	monitora-
mento,	bem	como	abrindo	espaço	para	discussão	de	prioridades	
e	políticas	nacionais	que	levarão	ao	crescimento	e	à	redução	da	
pobreza,	preenchimento	das	lacunas	analíticas	específicas	do	
país	e	alinhamento	e	harmonização	da	assistência	de	doadores	
com	as	prioridades	nacionais.	(Favor	consultar	www.worldbank 
.org/prspreview.)

o papel da aid 
A	AID	é	a	maior	fonte	de	assistência	por	meio	de	concessões	
financeiras	aos	países	mais	pobres	do	mundo.	No	exercício	
financeiro	de	2006,	os	países	com	renda	anual	per	capita	não	
superior	a	US$965	qualificavam-se	a	receber	recursos	da	AID.	A	
AID	apóia	também	alguns	países,	inclusive	diversas	pequenas	
economias	insulares	que	estão	acima	do	limite	de	renda,	mas	
que	não	dispõem	de	reputação	creditícia	suficiente	para	tomar	
emprestado	do	BIRD.	O	montante	de	recursos	da	AID	que	um	
país	recebe	depende	muito	de	fatores	de	desempenho	como	
qualidade	de	governança	e	de	políticas	de	promoção	de	cresci-
mento	e	redução	da	pobreza,	que	são	avaliados	anualmente.
Os	países	beneficiários	da	AID	enfrentam	desafios	complexos	

para	alcançar	as	MDMs.	Entre	as	prioridades	de	políticas	figuram	
a	promoção	do	crescimento	e	redução	da	pobreza;	melhoria	da	
governança	e	da	transparência	do	setor	público;	ajuda	aos	países	
na	recuperação	de	conflitos;	desenvolvimento	de	infra-estrutura;	
melhoria	da	qualidade	da	educação	básica	e	do	acesso	a	ela	por	
parte	das	pessoas	de	baixa	renda;	fortalecimento	do	combate	ao	
HIV/AIDS,	gripe	aviária	e	outras	doenças	transmissíveis;	criação	de	
um	clima	de	investimento	saudável	como	requisito	para	o	investi-
mento	do	setor	privado;	e	aumento	do	acesso	ao	financiamento.
Tradicionalmente,	a	AID	prestava	assistência	sob	a	forma	de	

grandes	concessões	de	créditos.	Desde	o	exercício	financeiro	de	
2003,	ampliou	o	uso	de	subsídios	e	com	a	14a	Reposição	da	AID	
(AID14),	começou	a	utilizá-los	para	financiar	projetos	nos	países	
da	AID	mais	vulneráveis	à	dívida.	(Favor	consultar	“Recursos	da	
AID”	e	www.worldbank.org/ida.)

compromissos da aid
O	exercício	financeiro	de	2006	marcou	o	primeiro	ano	de	AID14	e	o	
maior	volume	de	compromissos	da	AID	da	história.	Os	compromis-
sos	atingiram	US$9,5	bilhões	para	167	operações,	sendo	US$7,6	
bilhões	em	créditos,	US$1,8	bilhão	em	subsídios	e	US$60	milhões	
em	garantias.	A	maior	parcela	foi	para	a	África,	com	US$4,7	
bilhões,	que	representam	50%	do	total	de	compromissos	da	AID.	O	
Sul	da	Ásia,	junto	com	o	Leste	Asiático	e	Pacífico	vieram	a	seguir	
com	US$2,6	bilhões	e	US$1,1	bilhão,	respectivamente.	Entre	os	
países,	o	Paquistão	representa	o	maior	beneficiário	individual.	No	
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exercício	financeiro	de	2006,	cerca	de	19%	do	financiamento	total	
da	AID	foram	fornecidos	sob	a	forma	de	subsídios.
A	administração	pública,	incluindo	as	leis	e	a	justiça,	foi	o	

principal	setor	que	recebeu	apoio	da	AID,	com	US$2,8	bilhões	ou	
28%	do	total.	Os	serviços	de	transporte	e	de	saúde	e	o	serviço	
social	receberam	uma	ajuda	importante	de	US$1,1	bilhão	e	US$1	
bilhão,	respectivamente.	Os	dois	tópicos	de	maior	destaque	
foram	governança	do	setor	público	e	desenvolvimento	financeiro	
e	do	setor	privado,	responsáveis	por	19%	dos	compromissos	da	
AID	cada.	O	desenvolvimento	humano	(15%),	o	desenvolvimento	
rural	(14%),	junto	com	a	proteção	social	e	a	gestão	do	risco	(9%)	
também	atraíram	grande	parte	da	atenção.	As	Figuras	3.4,	3.5	e	
3.6	apresentam	os	empréstimos	da	AID	por	região,	tópico	e	setor.	
Favor	consultar	também	a	Figura	3.7.

Recursos da aid
A	AID	é	financiada	por	seus	próprios	recursos	e	por	governos	
doadores	(favor	consultar	a	Figura	3.8).	A	cada	três	anos,	os	
governos	dos	países	doadores	e	representantes	dos	países	
mutuários	reúnem-se	para	debater	as	políticas	e	prioridades	da	
AID	e	para	fazer	um	acordo	sobre	o	montante	de	novos	recursos	
necessários	para	financiar	o	programa	de	empréstimo	da	AID	
para	os	próximos	três	anos.	Tradicionalmente,	as	grandes	
nações	industrializadas	são	os	maiores	contribuintes	da	AID.	
Entre	os	países	doadores,	há	também	países	em	desenvolvi-
mento	e	em	transição,	alguns	dos	quais	são	atuais	mutuários	do	
BIRD	e	antigos	mutuários	da	AID.
O	exercício	financeiro	de	2006	foi	o	primeiro	ano	da	AID14,	que	

financiará	os	compromissos	para	os	exercícios	entre	2006	e	2008.	
Durante	esse	período	de	três	anos	serão	realizados	compromissos	
em	condições	concessionárias	de	Direitos	Especiais	de	Saque	
(SDR)	no	montante	de	21,9	bilhões	(cerca	de	US$32	bilhões)	aos	
países	que	se	qualificam	a	receber	recursos	da	AID.	Essa	quantia	
inclui	SDR12,1	bilhões	(cerca	de	US$17,7	bilhões)	em	contribui-
ções	de	novos	doadores;	SDR8,7	bilhões	(cerca	de	US$12,7	
bilhões)	em	recursos	internos,	inclusive	amortizações	do	principal	
de	créditos	anteriores	e	rendas	de	investimentos;	e	SDR	1,1	bilhão	
(cerca	de	US$1,5	bilhão)	em	transferências	de	renda	líquida	do	
BIRD,	sujeitas	à	aprovação	anual	da	Assembléia	de	Governadores	
da	AID.	Sob	a	Iniciativa	de	Alívio	da	Dívida	Multilateral,	os	doadores	
se	comprometeram	a	fornecer	recursos	adicionais	no	montante	de	
SDR24,8	bilhões	(cerca	de	US$37	bilhões)	nos	próximos	40	anos	
(favor	consultar	“Iniciativa	de	Alívio	da	Dívida	Multilateral”	no	
Capítulo	1.)	A	iniciativa	de	alívio	da	dívida	entrou	em	vigor	em	1°	de	
julho	de	2006.	Para	o	exercício	financeiro	de	2006,	existem	
programas	contínuos	de	alívio	da	dívida	desde	os	anos	anteriores	
graças	à	Iniciativa	para	a	Redução	da	Dívida	dos	Países	Pobres	
Muito	Endividados	(HIPC)	(favor	consultar	as	Figuras	3.9	e	3.10).

estados frágeis
O	trabalho	analítico	sugere	a	existência	de	uma	necessidade	de	
aumento	da	capacidade	e	responsabilidade	dos	Estados	frágeis;	
de	criação	de	vínculos	de	paz,	segurança	e	desenvolvimento;	de	
harmonização	da	assistência	dos	doadores;	e	de	desenvolvi-
mento	de	respostas	institucionais	firmes	e	flexíveis.
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FIGURA 3.7 

AUMENTO DOS ESFORÇOS DA AID NOS SETORES SOCIAIS
273 PROJETOS EM ANDAMENTO (EM COMPARAÇÃO COM 239 HÁ UMA DÉCADA) 

Educação Água, saneamento e proteção contra
inundações

Saúde, nutrição e população 

Nota: O número de projetos em fase de implementação inclui projetos em países com  
financiamento só da AID como países com financiamento combinado. Valor dos 
compromissos da AID para projetos em andamento no setor social: exercício
financeiro de 1996, US$12,2 bilhões; 2001, US$14,2 bilhões; 2006, US$15 bilhões.
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FONTES DE FINANCIAMENTOS DA AID
| BILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS 

Recursos internos da AIDa Contribuições de doadores b

 Contribuição da renda líquida do BIRD 

a. Recursos internos da AID incluem amortizações do principal, encargos menos
despesas administrativas e rendimentos de investimentos. Para AID14, essa
quantia inclui US$0,8 bilhão, que serão financiados por contribuições de
doadores por intermédio da MDRI.

b. Inclui hiato de financiamento estrutural. 
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serviços	sociais	e	vencer	a	volatilidade.	Os	países	de	renda	média	
geralmente	se	qualificam	a	receber	assistência	do	BIRD.

o papel do BiRd
O	BIRD	é	uma	instituição	financeira	de	classificação	AAA,	com	
algumas	características	incomuns.	Seus	acionistas	são	governos	
soberanos,	todos	com	o	direito	de	definir	políticas	do	BIRD,	muitos	
dos	quais	são	elegíveis	a	seus	empréstimos.	O	principal	objetivo	do	
BIRD	é	a	redução	da	pobreza	por	meio	da	promoção	do	desenvolvi-
mento	econômico	sustentável	nos	países	de	renda	média	e	nos	
países	mutuários	de	baixa	renda	merecedores	de	crédito.	Propor-
ciona	financiamento	(empréstimos,	garantias	e	ferramentas	de	
gestão	relacionadas	ao	risco)	e	conhecimento	especializado	em	
disciplinas	técnicas	relacionadas	ao	desenvolvimento.
O	BIRD	ajuda	os	clientes	a	obterem	acesso	ao	capital	e	a	

ferramentas	de	gestão	de	risco	financeiro	em	volumes	maiores,	
com	condições	melhores	e	prazos	de	vencimento	mais	longos	e	
de	uma	maneira	mais	sustentável	do	que	receberiam	de	outras	
fontes.	Ao	contrário	dos	bancos	comerciais,	o	BIRD	é	impulsio-
nado	pelo	impacto	sobre	o	desenvolvimento	e	não	pela	maximi-
zação	de	lucros.	(Favor	consultar	www.worldbank.org/mic.)

empréstimos do BiRd
Na	casa	dos	US$14,1	bilhões	para	112	operações,	os	novos	
compromissos	de	empréstimos	do	BIRD	no	exercício	financeiro	de	
2006	superaram	o	nível	do	ano	passado	em	US$0,5	bilhão.	Isso	
representa	o	maior	volume	de	empréstimos	do	BIRD	nos	sete	
últimos	exercícios	financeiros.	A	parcela	de	empréstimos	basea-
dos	em	políticas	foi	ligeiramente	superior	a	do	exercício	financeiro	
de	2005.	A	América	Latina	e	o	Caribe	receberam	o	empréstimo	
mais	elevado	do	BIRD,	com	US$5,7	bilhões,	ou	40%	do	total	dos	
compromissos	do	BIRD,	seguidos	da	Europa	e	Ásia	Central	com	
US$3,5	bilhões,	e	do	Leste	Asiático	e	Pacífico	com	US$2,3	bilhões.	
Cinco	países	–	Brasil,	China,	Índia,	México	e	Turquia	–	receberam	
um	volume	de	compromissos	combinados	igual	a	52%	do	total	de	
empréstimos	do	BIRD	no	exercício	financeiro	de	2006.
Entre	os	setores,	a	administração	pública,	incluindo	leis	e	

justiça,	recebeu	o	maior	volume	de	empréstimos	do	BIRD	
(US$3,1	bilhões),	seguida	por	transporte	(US$2,1	bilhões)	e	por	
energia	e	mineração	(US$2,1	bilhões).	A	composição	dos	
empréstimos	por	tópicos	no	exercício	financeiro	de	2006	foi	
liderada	pelo	desenvolvimento	financeiro	e	do	setor	privado,	e	
seguida	pela	governança	do	setor	público	e	desenvolvimento	
urbano.	As	Figuras	3.11,	3.12	e	3.13	apresentam	os	empréstimos	
do	BIRD	por	região,	tópico	e	setor.	Os	compromissos	de	emprés-
timo	para	o	desenvolvimento	baseados	em	políticas	são	apresen-
tados	no	CD-ROM	que	acompanha	este	relatório.

Recursos do BiRd
O	BIRD	obtém	a	maior	parte	de	seus	fundos	com	a	venda	de	
obrigações	nos	mercados	de	capitais	internacionais.	No	exercício	
financeiro	de	2006,	levantou	US$10	bilhões	com	vencimentos	de	
médio	e	longo	prazos,	inferiores	aos	US$13	bilhões	levantados	no	

FIGURA 3.9 

ALÍVIO DA DÍVIDA DOS PAÍSES POBRES MUITO ENDIVIDADOS 
REDUÇÃO DO SALDO DA DÍVIDA E MELHORIA DAS PROPORÇÕES DE SERVIÇO DA DÍVIDA 

Nota: Médias ponderadas para os 28 países que alcançaram o ponto de decisão no final de julho
de 2005. 
Fonte:  Banco Mundial. 2005. 
                                                        AID/SecM2005-0442. Washington, D.C. Banco Mundial.
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FIGURA 3.10  

TENDÊNCIAS DE DESPESAS COM REDUÇÃO DA POBREZA ANTES E
DEPOIS DA ASSISTÊNCIA DA INICIATIVA HIPC

Nota: Médias ponderadas para os 29 países que alcançaram o ponto de decisão em  
março de 2006.  
Fonte: Banco Mundial. Março de 2006. Iniciativa dos Países Pobres Muito 
Endividados (HIPC) - Atualização Estatística. Washington, D.C. 
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exercício	financeiro	de	2005.	Títulos	da	dívida,	com	diversos	prazos	
de	vencimento	e	estruturas,	foram	emitidos	em	11	moedas.
O	BIRD	tem	capacidade	para	tomar	empréstimos	de	grandes	

volumes	com	prazos	de	vencimento	longos	e	condições	bastante	
favoráveis.	A	solidez	financeira	do	BIRD	baseia-se	na	prudência	
de	suas	políticas	e	práticas	financeiras	que	o	ajudam	a	manter	a	
sua	elevada	classificação	de	crédito.
Por	ser	uma	instituição	de	cooperação,	o	BIRD	não	visa	a	

maximizar	os	lucros,	mas	obter	rendas	suficientes	para	garantir	
sua	solidez	financeira	e	sustentar	suas	atividades	de	desenvolvi-
mento.	A	renda	operacional	do	BIRD	foi	de	US$740	milhões	no	
exercício	financeiro	de	2006.	O	BIRD	reteve	US$1.036	milhão	em	
sua	reserva	geral,	US$64	milhões	em	sua	reserva	de	pensão	e	
acrescentou	US$140	milhões	à	conta	de	superávit.	Em	agosto	de	
2006,	os	Diretores-Executivos	propuseram	que	a	Assembléia	de	
Governadores	aprovasse	uma	transferência	de	US$500	milhões	à	
AID	provenientes	da	renda	líquida	alocada	do	exercício	financeiro	
de	2006	e	uma	transferência	adicional	de	US$300	milhões	para	a	
AID	da	conta	de	superávit.	(Favor	consultar	“Demonstrações	
Financeiras”	no	CD-ROM	que	acompanha	este	relatório	(so-
mente	em	inglês).)
Durante	o	exercício	financeiro	de	2006	o	BIRD	manteve	

liquidez	adequada	para	garantir	a	capacidade	de	cumprir	suas	
obrigações.	Em	30	de	junho	de	2006	tinha	cerca	de	US$24,9	
bilhões	em	ativos	líquidos.	Ainda	nessa	mesma	data	os	emprés-
timos	do	BIRD	não	amortizados	nos	mercados	de	capitais	eram	
de	aproximadamente	US$91,6	bilhões	(excluídos	os	swaps)	(favor	
consultar	a	Figura	3.14).	Os	empréstimos	excediam	o	capital	em	
um	fator	de	cerca	de	três.
O	total	dos	empréstimos	desembolsados	e	em	atraso	

perfaziam	US$103	bilhões.	Além	dos	empréstimos	de	margem	
variável	(40%	do	total	de	empréstimos)	e	de	margem	fixa	(com	
taxa	variável,	19%),	e	com	margem	fixa,	8%	disponíveis	para	
novos	compromissos,	a	carteira	de	empréstimos	do	BIRD	inclui	
empréstimos	do	antigo	legado:	empréstimos	em	fundo	comum	
em	várias	moedas,	12%;	empréstimos	de	fundo	comum	em	
moeda	única,	9%;	e	empréstimos	com	taxa	fixa	em	moeda	única,	
8%.	Em	2	de	maio	de	2006,	os	Diretores-Executivos	aprovaram	a	
adoção	de	uma	taxa	de	empréstimo	mais	baixa	e	mais	transpa-
rente	para	empréstimos	de	fundo	comum	em	várias	moedas	e	
empréstimos	de	fundo	comum	em	moeda	única,	no	caso	dólar,	
na	Taxa	Interbancária	do	Mercado	de	Londres,	mais	100	pontos	
base	(ou	equivalente	à	taxa	fixa)	para	mutuários	que	concordam	
em	efetuar	uma	emenda	combinada	em	seus	acordos	de	
empréstimo	existentes.
Em	conformidade	com	seu	mandato	de	desenvolvimento,	o	

principal	risco	que	o	BIRD	assume	é	o	risco	creditício	do	país	
inerente	à	sua	carteira	de	empréstimos	e	garantias.	Os	riscos	
relacionados	a	juros	e	taxas	de	câmbio	são	minimizados.	Uma	
medida	resumida	do	perfil	de	risco	do	Banco	Mundial	é	o	coefi-
ciente	entre	o	capital	do	balanço	e	os	empréstimos	líquidos	em	
atraso,	o	que	é	administrado	diretamente	em	conformidade	com	a	
perspectiva	financeira	e	de	risco	do	Banco	Mundial.	Esse	coefi-
ciente	era	de	33%	em	30.06.2006	(favor	consultar	a	Figura	3.15).

FIGURA 3.11

EMPRÉSTIMOS TOTAIS DO BIRD POR REGIÃO
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006
PARCELA DO EMPRÉSTIMO TOTAL DE US$14,1 BILHÕES
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FIGURA 3.12

EMPRÉSTIMOS TOTAIS DO BIRD POR TÓPICO
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006
PARCELA DO EMPRÉSTIMO TOTAL DE US$14,1 BILHÕES
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FIGURA 3.13

EMPRÉSTIMOS TOTAIS DO BIRD POR SETOR
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006
PARCELA DO EMPRÉSTIMO TOTAL DE US$14,1 BILHÕES
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parcerias
As	parcerias	globais	estão	aumentando	devido	à	crescente	
integração	das	economias	do	mundo	e	à	existência	de	desafios	de	
desenvolvimento	que	atravessam	as	fronteiras	nacionais.	Essas	
parcerias	promovem	esforços	em	áreas	de	preocupação	comum	
como	combate	a	doenças	transmissíveis,	preservação	do	meio	
ambiente,	aquisição	e	intercâmbio	de	conhecimento,	integração	
do	comércio,	abordagem	de	questões	de	migração	internacional	e	
desenvolvimento	da	infra-estrutura.	O	Banco	Mundial	participa	de	
cerca	de	160	parcerias	globais	e	regionais,	para	as	quais	destinou	
mais	de	US$170	milhões	dos	próprios	recursos	no	exercício	
financeiro	de	2006.	O	Banco	Mundial	desempenha	papéis	
diferentes	nessas	iniciativas,	inclusive	o	de	fiduciário	de	fundos	de	
doadores,	contribuinte	financeiro	e	entidade	executora.

fundos fiduciários 
Os	fundos	fiduciários	administrados	pelo	Banco	Mundial	
patrocinam	parcerias	por	meio	da	mobilização	e	direcionamento	
de	recursos	concessivos	para	apoiar	a	redução	da	pobreza	em	
um	grande	número	de	setores	e	regiões,	ajudando	assim	os	
clientes	a	alcançarem	resultados	de	desenvolvimento	de	âmbito	
mundial,	regional	e	nacional.	Grande	parte	desse	crescimento	
atende	ao	desejo	da	comunidade	internacional	de	que	o	Banco	
Mundial	ajude	a	gerenciar	amplas	iniciativas	mundiais	por	meio	
de	parcerias	multilaterais,	como	o	Fundo	Global	de	Combate	à	
AIDS,	Tuberculose	e	Malária,	o	Mecanismo	Global	para	o	Meio	
Ambiente	e	a	Iniciativa	HIPC.	Os	fundos	fiduciários	apóiam	
também	as	operações	de	desenvolvimento	e	os	programas	de	
trabalho	do	próprio	Grupo	do	Banco	Mundial.	Muitas	dessas	
atividades	estão	descritas	mais	adiante	no	Relatório	Anual	dos	
Fundos	Fiduciários	do	Banco	Mundial.	(Favor	consultar	o	índice	
de	websites	em	www.worldbank.org.)

contribuições, fundos mantidos em fideicomisso e 
desembolsos
A	carteira	do	fundo	fiduciário	do	Banco	Mundial	cresceu	no	
exercício	financeiro	de	2006.	As	contribuições	dos	doadores	
totalizaram	US$5,3	bilhões,	um	aumento	de	9,5%	com	relação	ao	
exercício	financeiro	de	2005.	Os	fundos	mantidos	em	fideicomisso	
elevaram-se	a	US$10,3	bilhões,	um	aumento	de	10,5%.	Os	10	
principais	doadores	responderam	por	80%	de	todas	as	contribui-
ções	(favor	consultar	a	Tabela	3.2).

principais novos programas de fundos fiduciários
Em	resposta	aos	novos	desafios	de	desenvolvimento,	no	exercício	
financeiro	de	2006,	a	comunidade	de	doadores	concordou	em	
criar	vários	novos	e	importantes	programas	de	fundos	fiduciá-
rios,	inclusive	os	quatro	aqui	destacados.

O Mecanismo para o Combate à Gripe Humana e Aviária	Este	
mecanismo	abrange	diversos	fundos	fiduciários	que	tratam	das	
necessidades	não	atendidas	de	financiamento	e	faz	oferecimentos	
superiores	a	US$70	milhões.	Os	fundos	apóiam	os	planos	de	ação	

FIGURA 3.14

EMPRÉSTIMOS E INVESTIMENTOS DO BIRD | EM 30 DE JUNHO DE 2006    
BILHÕES DE DÓLARES DOS EUA 
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RAZÃO CAPITAL-EMPRÉSTIMOS | EM 30 DE JUNHO DE 2006
PERCENTUAL
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participação	em	trabalho	analítico	conjunto,	preparação	colabo-
rativa	de	estratégias	para	o	país	e	do	setor,	e	desenvolvimento	de	
acordos	comuns	para	financiamento	de	projetos	e	programas.	O	
Banco	Mundial	obteve	progressos	ainda	maiores	com	outros	doa-
dores	nesta	agenda,	assinando	um	Acordo	Quadro	sobre	Gestão	
Financeira	com	as	Nações	Unidas	em	março	de	2006.	Esse	
acordo	representa	um	marco	importante	no	programa	contínuo	
do	Banco	Mundial	de	harmonização	da	gestão	financeira,	que	
tinha,	até	o	momento,	enfatizado	as	entidades	bilaterais	e	
multilaterais	de	desenvolvimento.	Esse	novo	acordo	permite	ao	
Banco	Mundial	confiar	nas	regulamentações	de	gestão	financeira	
das	Nações	Unidas	em	um	contexto	que	continua	a	proporcionar	
ao	Banco	Mundial	uma	garantia	razoável	de	que	seus	fundos	
sejam	usados	para	os	fins	propostos.

e	outras	atividades	integradas	dos	países,	conforme	aprovado	
pela	Junta	de	Assessoramento	do	mecanismo.

O Fundo de Crescimento Catalítico da África	Este	fundo	foi	
criado	como	um	mecanismo	de	crescimento	com	uma	contribui-
ção	inicial	de	£200	milhões	do	Reino	Unido.	O	fundo	procura	
alavancar	fundos	de	outros	parceiros	e	apoiar	programas	
contínuos	do	governo	para	cumprir	as	MDMs.

Fundo Fiduciário de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo na Região da Ásia-Pacífico, 
América Central e Caribe	Este	fundo,	financiado	pelo	Canadá,	
fortalece	as	aptidões	dos	órgãos	responsáveis	pelas	atividades	de	
combate	à	lavagem	de	dinheiro	e	ao	financiamento	do	terrorismo.

Estudo da Viabilidade de Transmissão de Água do Mar 
Vermelho para o Mar Morto	Este	fundo	fiduciário	de	vários	
doadores	no	valor	de	US$15,5	milhões	financia	estudos	sobre	
possíveis	soluções	para	a	redução	gradativa	do	nível	do	Mar	
Morto	por	meio	de	uma	determinação	da	viabilidade	de	se	
transferir	água	do	Mar	Vermelho	para	o	Mar	Morto.	(Favor	
consultar	www.worldbank.org/cfp.)

co-financiamento
Co-financiamento	é	qualquer	acordo	mediante	o	qual	os	fundos	
do	Banco	Mundial	são	associados	aos	fundos	fornecidos	por	
fontes	externas	ao	país	beneficiário	para	um	programa	ou	projeto	
de	empréstimo	específico.	No	exercício	financeiro	de	2006,	141	
projetos	do	Banco	Mundial	alavancaram	US$4,9	bilhões	em	co-
financiamento.	Os	principais	co-financiadores	foram	o	Banco	
Interamericano	de	Desenvolvimento	(US$1,3	bilhão)	e	o	Departa-
mento	de	Desenvolvimento	Internacional	do	Reino	Unido	(US$0,5	
bilhão).	Os	órgãos	multilaterais	contribuíram	com	US$3,5	bilhões	
em	co-financiamento.	As	regiões	que	mais	se	beneficiaram	
desses	acordos	de	co-financiamento	foram	a	América	Latina	e	o	
Caribe	(US$1,5	bilhão),	o	Leste	Asiático	e	Pacífico	(US$1,2	bilhão)	
e	a	África	(US$1	bilhão).

aumento da colaboração Banco mundial-fmi
Em	março	de	2006,	o	Presidente	do	Banco	Mundial	e	o	Diretor-
Gerente	do	FMI	concordaram	em	estabelecer	uma	Comissão	de	
Análise	Externa	de	seis	membros,	composta	das	autoridades	
atuais	e	anteriores	do	Banco	Mundial	e	do	FMI,	executivos	de	alto	
nível	em	finanças	internacionais	e	autoridades	em	finanças	do	
governo.	A	comissão	solicitará	opiniões	dos	países	membros	sobre	
a	colaboração	Banco	Mundial-FMI,	que	tem	aumentado	significati-
vamente	ao	longo	do	tempo.	Espera-se	que	a	comissão	recomende	
melhorias	específicas	na	colaboração	Banco	Mundial-FMI	em	
áreas	como	assessoramento	em	políticas,	operações	de	emprés-
timo,	assistência	técnica	e	modos	de	adaptação	dos	programas	
para	atendimento	das	necessidades	específicas	dos	países.

acordo Quadro sobre Gestão financeira
A	harmonização	e	o	alinhamento	da	assistência	dos	doadores	
ocorrem	em	âmbito	nacional,	por	intermédio,	por	exemplo,	da	

DOADOR EF05 EF06

Estados	Unidos	 358	 713

Reino	Unido	 552	 664

Holanda	 411	 488

Comissão	Européia	 408	 459

Grupo	do	Banco	Mundial		 462	 422

Japão	 405	 339

França	 373	 335

Itália	 211	 315

Noruega	 202	 272

Suécia	 193	 193

Outros	 1.236	 1.069

Total	de	contribuições	 4.811	 5.269

Fundos	mantidos	em	fideicomisso		 9.322	 10.293

Contribuiçõesa	 4.811	 5.269

Desembolsos	de	dinheiro		 4.235	 4.374

Nota:	A	classificação	de	doadores	acima	apresentada	baseia-se	nas	contribuições	feitas	
no	exercício	financeiro	de	2006.

a.	As	contribuições	são	relatadas	em	uma	base	monetária,	exceto	no	caso	do	Mecanismo	
Global	para	o	Meio	Ambiente;	o	Fundo	Global	de	Combate	à	AIDS,	Tuberculose	e	Malária	
e	HIPC,	que	são	relatados	em	uma	base	de	cumulação.

TABELA	3.2

DEZ PRINCIPAIS DOADORES DE FUNDOS FIDUCIÁRIOS
MILHÕES	DE	DÓLARES	DOS	EUA
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