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Este relatório anual, que abrange o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, 
foi elaborado pelos diretores executivos do Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD) e da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) 
— conhecidos coletivamente como Banco Mundial — em conformidade com os estatutos 
das duas instituições. David Malpass, presidente do Grupo Banco Mundial e presidente do 
Conselho Diretor, apresentou este relatório, juntamente com os respectivos orçamentos 
administrativos e demonstrativos financeiros auditados que o acompanham, à Junta 
Governativa. 

Os relatórios anuais das outras instituições do Grupo Banco Mundial — a Corporação 
Financeira Internacional (IFC), a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) 
e o Centro Internacional para a Resolução de Controvérsias Investimentos (ICSID) — são 
publicados separadamente.

Ao longo do relatório, o termo Banco Mundial e sua forma abreviada, Banco, referem-se 
apenas ao BIRD e à AID; o termo Grupo Banco Mundial e sua forma abreviada, Grupo, 
referem-se às cinco instituições. Todos os montantes em dólares usados neste relatório 
referem-se ao valor atual do dólar dos Estados Unidos, salvo especificação em contrário. 
Os recursos alocados a projetos multirregionais são contabilizados por cada país 
beneficiário nas tabelas e textos que apresentam desagregações regionais. No caso das 
desagregações por setor e por tema, os fundos são contabilizados por operações. Os 
dados de compromissos e desembolsos do exercício financeiro estão em conformidade 
com os valores auditados divulgados nos demonstrativos financeiros e documentos de 
debate e análise da Administração do BIRD e da AID referentes ao exercício financeiro de 
2022. Devido ao arredondamento, a soma dos números nas tabelas pode não ser igual ao 
total apresentado, e a soma dos percentuais nas figuras talvez não seja igual a cem.
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MAURITÂNIA MÉXICO MOLDOVA MONGÓLIA MONTENEGRO MARROCOS 
MOÇAMBIQUE MIANMAR NAURU NEPAL NICARÁGUA NÍGER NIGÉRIA MACEDÔNIA 
DO NORTE PAQUISTÃO PALAU PANAMÁ PAPUA-NOVA GUINÉ PARAGUAI PERU 
FILIPINAS POLÔNIA REPÚBLICA DO CONGO REPÚBLICA DO IÊMEN REPÚBLICA DO 
CONGO ROMÊNIA FEDERAÇÃO RUSSA RUANDA SAMOA SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
SENEGAL SÉRVIA SEICHELES SERRA LEOA ILHAS SALOMÃO SOMÁLIA ÁFRICA DO 
SUL SUDÃO DO SUL SRI LANKA SÃO CRISTÓVÃO E NÉVIS SANTA LÚCIA SÃO 
VICENTE E GRANADINAS SURINAME TAJIQUISTÃO TANZÂNIA TAILÂNDIA GÂMBIA 
TIMOR-LESTE TOGO TONGA TUNÍSIA TURQUIA TUVALU UGANDA UCRÂNIA 
URUGUAI UZBEQUISTÃO VANUATU VIETNÃ CISJORDÂNIA E FAIXA DE GAZA ZÂMBIA 
ZIMBÁBUE AFEGANISTÃO ALBÂNIA ANGOLA ANTÍGUA E BARBUDA REPÚBLICA 
ÁRABE DO EGITO ARGENTINA ARMÊNIA AZERBAIJÃO BANGLADESH BIELORRÚSSIA 
BELIZE BENIN BUTÃO BOLÍVIA BÓSNIA E HERZEGOVINA BOTSUANA BRASIL 
BULGÁRIA BURKINA FASO BURUNDI CABO VERDE CAMBOJA CAMEROUN 
REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA CHADE CHILE CHINA COLÔMBIA COMORES COSTA 
RICA COSTA DO MARFIM CROÁCIA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO DJIBUTI 
DOMINICA REPÚBLICA DOMINICANA EQUADOR EL SALVADOR GUINÉ EQUATORIAL. 
ESSUATÍNI ETIÓPIA FEDERAÇÃO DOS ESTADOS DA MICRONÉSIA FIJI GABÃO 
GEÓRGIA GANA GRANADA GUATEMALA GUINÉ GUINÉ-BISSAU GUIANA HAITI 
HONDURAS ÍNDIA INDONÉSIA IRAQUE JAMAICA JORDÂNIA CAZAQUISTÃO QUÊNIA 
KIRIBATI KOSOVO REPÚBLICA DO QUIRGUISTÃO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR DO LAOS LÍBANO LESOTO LIBÉRIA MADAGASCAR MALAWI MALDIVAS 
MALI ILHAS MARSHALL MAURITÂNIA MÉXICO MOLDOVA MONGÓLIA MONTENEGRO 
MARROCOS MOÇAMBIQUE MIANMAR NAURU NEPAL NICARÁGUA NÍGER NIGÉRIA 
MACEDÔNIA DO NORTE PAQUISTÃO PALAU PANAMÁ PAPUA-NOVA GUINÉ 
PARAGUAI PERU FILIPINAS POLÔNIA REPÚBLICA DO CONGO REPÚBLICA DO IÊMEN 
REPÚBLICA DO CONGO ROMÊNIA FEDERAÇÃO RUSSA RUANDA SAMOA SÃO TOMÉ 
E PRÍNCIPE SENEGAL SÉRVIA SEICHELES SERRA LEOA ILHAS SALOMÃO SOMÁLIA 
ÁFRICA DO SUL SUDÃO DO SUL SRI LANKA SÃO CRISTÓVÃO E NÉVIS SANTA LÚCIA 
SÃO VICENTE E GRANADINAS SURINAME TAJIQUISTÃO TANZÂNIA TAILÂNDIA 
GÂMBIA TIMOR-LESTE TOGO TONGA TUNÍSIA TURQUIA TUVALU UGANDA UCRÂNIA 
URUGUAI UZBEQUISTÃO VANUATU VIETNÃ CISJORDÂNIA E FAIXA DE GAZA ZÂMBIA 
ZIMBÁBUE AFEGANISTÃO ALBÂNIA ANGOLA ANTÍGUA E BARBUDA REPÚBLICA 
ÁRABE DO EGITO ARGENTINA ARMÊNIA AZERBAIJÃO BANGLADESH BIELORRÚSSIA 
BELIZE BENIN BUTÃO BOLÍVIA BÓSNIA E HERZEGOVINA BOTSUANA BRASIL 

Em meio a múltiplas crises sobrepostas, continuamos a trabalhar 
com os países para ajudá-los a obter bons resultados e alcançar 
seus objetivos de desenvolvimento. Os resultados a seguir, 
do mais recente Marco Institucional de Resultados do Banco 
Mundial, derivam de ações apoiadas pelas operações do Banco.

Apoio aos resultados de cada 
país em tempos de crise

Resposta à insegurança alimentar

Proteção de pessoas e preservação de empregos

Fortalecimento da resiliência

7,4 milhões 
de agricultores  
adotaram tecnologias  
agrícolas melhores.

2,4 milhões 
de hectares foram cobertos 
por serviços de irrigação  
ou drenagem mais modernos 
ou eficientes.

175 milhões 
de pessoas beneficiaram-se 
de programas de segurança 
social.

49 milhões 
de pessoas beneficiaram-se  
de intervenções com foco  
no emprego.

376 milhões 
de pessoas tiveram acesso  
a serviços essenciais de saúde, 
nutrição e serviços de 
atendimento à população.

5 milhões 
de mulheres tiveram 
acesso a serviços 
financeiros.

Resultados selecionados relatados por países clientes que implementaram operações apoiadas pelo Banco nos exercícios 
financeiros de 2019 a 2021.

Para mais informações e resultados, ver o Marco Institucional de Resultados  
do Grupo Banco Mundial: https://scorecard.worldbank.org/

118 milhões 
de toneladas de CO2 
equivalente por ano deixaram 
de ser emitidas com os gases 
de efeito estufa.

43 milhões 
de pessoas tiveram acesso 
a serviços de eletricidade 
novos ou melhores.

85 countries 
receberam apoio para garantir  
a priorização da redução dos 
riscos de desastres (exercício 
financeiro de 2021).

Reconstrução melhor

296 milhões 
de estudantes beneficiaram-se 
de intervenções diretas  
de aprendizagem.

36 milhões 
de pessoas tiveram acesso  
a fontes melhores de água.

30 milhões 
de pessoas passaram  
a ter acesso à internet.

https://scorecard.worldbank.org/


A missão do Grupo Banco Mundial  
concentra-se no cumprimento de dois  

objetivos abrangentes de forma sustentável:

Erradicar a pobreza extrema
reduzindo a parcela da população mundial  

que vive com menos de US$ 1,90 por dia.

Promover a prosperidade  
compartilhada

aumentando a renda dos 40% mais pobres.

R E S P E I T O

I M PA C T O

I N T E G R I D A D E

T R A B A L H O
E M  E Q U I P E
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Países ao redor do mundo estão enfrentando vários desafios sobre‑

postos, que estão impedindo — e, até mesmo, revertendo — o progresso rumo a suas 

metas de desenvolvimento. Em 2020, a pobreza extrema aumentou em nível global 

pela primeira vez em mais de duas décadas. Muitos países ainda estão lidando com 

os impactos sanitários, econômicos e sociais da pandemia de Covid‑19, e as taxas de 

vacinação permanecem baixas nos países mais pobres. A inflação, que já estava alta, 

foi exacerbada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, encarecendo alimentos, energia e 

outros bens de primeira necessidade, e grande parte do ônus desses aumentos recai 

sobre as pessoas mais pobres e vulneráveis. Muitos países também enfrentam vulnera‑

bilidades de dívida assustadoras, o que afeta sua capacidade de combater desafios 

econômicos e sociais. As mudanças climáticas continuam a representar riscos de 

longo prazo, pois os desastres naturais e os eventos climáticos extremos afetam 

todos os setores da economia — desde a agricultura até a infraestrutura. Ademais, 

o aumento das fragilidades e conflitos no mundo todo está aprofundando a insegu‑

rança alimentar, forçando milhões de pessoas a abandonar suas casas e agravando 

a redução das perspectivas de crescimento após dois anos de pandemia. 

O Banco Mundial está agindo rapidamente para ajudar os países a se adaptarem 

a um mundo mais volátil à medida que lidam com essas crises. Por meio de uma com‑

binação de dados e análises, assessoria na área de políticas públicas, financiamento 

responsivo e poder de mobilização, oferecemos apoio abrangente a nossos clientes. 

Esse apoio está ajudando os países a expandir o acesso às vacinas contra a Covid‑19; 

fortalecer seus sistemas de saúde; aumentar sua proteção social; enfrentar a crise 

de aprendizagem; garantir a sustentabilidade de sua dívida; construir infraestruturas 

mais verdes e resilientes; investir em fontes de energia mais limpas e diversificadas; 

reduzir as disparidades de gênero; combater fragilidades, conflitos e violência; e pro‑

mover mitigação e adaptação climáticas. 

Nossos esforços são fortalecidos por uma vasta gama de parcerias: com outras ins‑

tituições multilaterais, agências da ONU, organizações não governamentais, sociedade 

civil, meio acadêmico e setor privado. Por meio desses acordos, podemos capitalizar 

nossas vantagens comparativas, compartilhar conhecimentos e boas práticas, ampliar 

o financiamento e expandir nosso alcance nas regiões mais frágeis e inacessíveis. 

Nossas parcerias desempenharam um papel crucial no combate à pandemia e estão 

nos ajudando a enfrentar os impactos de longo alcance da invasão da Ucrânia pela 

Rússia, entre os quais o aumento da insegurança alimentar. 

Os países estão se adaptando a um futuro cada vez mais desafiador e incerto, 

e o Banco permanece comprometido a atender a suas necessidades mais urgentes 

e, ao mesmo tempo, ajudá‑los a buscar um desenvolvimento de longo prazo que seja 

verde, resiliente e inclusivo. Nosso apoio visa a ajudar os países a superar os impactos 

de crises e conflitos, ao mesmo tempo que estabelece as bases para uma recuperação 

mais resiliente.

Introdução



O mundo está enfrentando crises severas que afetam os países 
em desenvolvimento, atingem os mais pobres e vulneráveis e agravam a desigual-
dade global. Os altos índices de inflação, a guerra na Ucrânia, os grandes dese-
quilíbrios macroeconômicos e a escassez de energia, fertilizantes e alimentos 
causaram a pior desaceleração econômica global em 80 anos, cujas consequências 
se somam às muitas mortes, paralisações econômicas e fechamentos de escolas 
resultantes da pandemia de Covid-19. Atualmente, os países de renda baixa e média 
enfrentam preços cada vez mais altos de gás natural e fertilizantes e a pior crise 
alimentar em uma década, enquanto se esforçam para avançar em relação a suas 
necessidades de desenvolvimento de longo prazo, tais como água potável, acesso 
à energia elétrica, alfabetização, infraestrutura de qualidade e investimentos rela-
cionados ao clima. 

No contexto dos esforços globais para aliviar a pobreza e elevar os padrões de 
vida da população, 2022 provavelmente será um dos piores anos em várias déca-
das. A renda mediana real diminuiu ainda mais em muitos países, o que piorou as 
trágicas inversões no desenvolvimento durante a pandemia. Nosso relatório Pers-
pectivas Econômicas Globais de junho destacou o risco de estagflação e os danos 
concentrados que afetam os mais pobres. A desigualdade é um desestabilizador 
proeminente, pois o capital e a renda globais tendem a ser alocados principalmente 
para países de renda alta por meio de suas escolhas de políticas fiscais, monetárias 
e regulatórias. A expectativa é que a desigualdade piore nos próximos anos, tor-
nando as metas de desenvolvimento inalcançáveis para muitos. 

O Grupo Banco Mundial está respondendo a esses desafios com rapidez, cla-
reza, escala e impacto. Comprometemos dois aumentos consecutivos de finan-
ciamento, além de análises, advocacy e aconselhamento sobre políticas públicas 
para ajudar pessoas, preservar empregos e restaurar o crescimento: o primeiro, 
US$ 150 bilhões em resposta à pandemia de Covid-19; e o segundo, US$ 170 bilhões 
ao longo de 15 meses em resposta à crise alimentar, à guerra na Ucrânia e a seus 
efeitos colaterais. Desde o início da pandemia até o exercício financeiro de 2022, 
inclusive, o Grupo Banco Mundial disponibilizou mais US$ 14 bilhões para ajudar 
mais de cem países a responder aos impactos sanitários da Covid-19 e a vacinar 
suas populações. 

Durante o exercício financeiro de 2022, o BIRD destinou US$  33,1  bilhões em 
auxílio a mais de 45 países de renda média, inclusive US$ 300 milhões para ajudar a 
Turquia a expandir os investimentos do setor privado em energia geotérmica. A AID 
destinou US$ 37,7 bilhões para doações e empréstimos em termos altamente con-
cessionais para mais de 70 países, inclusive US$ 645 milhões para apoiar a resiliên-
cia do sistema alimentar e a resposta a emergências em Burkina Faso, Cameroun, 
Mali, Mauritânia, Níger e Togo. Acolhi de bom grado o acordo de nossos parceiros 
da AID em dezembro de 2021 para adiantar a reposição da AID20 em um ano. Suas 
contribuições recorde de US$ 23,5 bilhões em três anos ajudarão a ancorar o finan-
ciamento de US$ 93 bilhões da AID para os exercícios financeiros de 2023 a 2025 
e ajudar os países mais pobres a tratar de suas prioridades mais urgentes — tais 
como empregos, transformação econômica, capital humano, reversão na aprendi-
zagem e alfabetização, gênero, mudança climática e fragilidades, conflitos e violên-
cia (FCV) — e avançar rumo à retomada do crescimento. 

Apesar dos desafios econômicos adversos, a IFC forneceu forte apoio ao setor 
privado com compromissos que totalizam US$ 32,8 bilhões (incluindo a mobilização) 
no exercício financeiro de 2022, dando continuidade aos US$ 31,5 bilhões em inves-
timentos do exercício financeiro de 2021 e mantendo o foco no impacto máximo. 
À medida que os bancos reduzem o financiamento ao comércio, a IFC está inter-
vindo para manter em atividade as empresas que atuam no setor de importação/

Mensagem do Presidente
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exportação, apesar das restrições que enfren-
tam. No exercício financeiro de 2022, os com-
promissos da IFC atingiram US$ 9,7 bilhões em 
financiamento comercial, o nível mais alto de 
todos os tempos, com quase 75% desse valor 
tendo sido investido em países da AID e paí-
ses afetados por FCV. Um exemplo disso é o 
financiamento comercial concedido ao Coris 
Bank de Burkina Faso para importar arroz de 
vários países. 

A MIGA emitiu US$ 4,9 bilhões em garan-
tias para ajudar diversos países a alcançar 
suas metas de desenvolvimento. Esses esfor-
ços fornecerão serviços de eletricidade novos 
ou aprimorados a cerca de 15 milhões de pes-
soas e viabilizarão US$ 1,9 bilhão em emprésti-
mos, inclusive para empresas locais. A MIGA manteve o foco em suas 
prioridades estratégicas, com 85% de seus projetos no exercício finan-
ceiro de 2022 dedicados a países afetados por FCV, países da AID e ações 
de mitigação e adaptação climáticas.

Fragilidades, conflitos e violência estão aumentando em grande parte do 
mundo, como, por exemplo, Afeganistão, Etiópia, Sahel e Iêmen. Na Ucrânia, a 
guerra ceifou vidas e destruiu habitações, infraestrutura e meios de subsistência, 
além de resultar em milhões de refugiados. Os custos da reconstrução já atingem 
a marca de centenas de bilhões. Até agosto de 2022, já havíamos mobilizado e via-
bilizado a transferência de US$ 13 bilhões em financiamento de emergência, com 
mais de US$ 9 bilhões desembolsados para ajudar a Ucrânia a financiar serviços 
governamentais essenciais e diminuir os impactos humanos e econômicos. Isso 
inclui um pacote de US$ 1,5 bilhão do Banco Mundial, com US$ 1 bilhão em apoio 
excepcional da AID, para ajudar a pagar os salários dos servidores públicos e dos 
funcionários das escolas. O apoio do Grupo Banco Mundial também se estende a 
países que acolhem refugiados ucranianos. 

Devido ao aumento dos custos de energia e alimentos e à enorme demanda 
europeia não atendida por gás natural, os países em desenvolvimento estão enfren-
tando novas pressões sobre seus povos e economias. O aumento repentino dos 
preços de alimentos ameaça agravar as tensões políticas e sociais em muitos paí-
ses em desenvolvimento, com impactos devastadores sobre os mais pobres e vul-
neráveis. Em partes da África Oriental e Austral, por exemplo, cerca de 66 milhões 
de pessoas correm o risco de enfrentar emergência alimentar ou fome. Em maio de 
2022, anunciamos apoio a uma resposta global à crise de segurança alimentar, com 
até US$ 30 bilhões em financiamento até agosto de 2023, inclusive US$ 12 bilhões 
em novos projetos, para amortecer o efeito dos preços mais altos e aumentar a pro-
dução e a oferta agrícolas. A resposta se baseia em nossa experiência com a última 
crise de preços de alimentos e incorpora nossos dados e estudos analíticos, tais 
como a publicação Perspectivas dos Mercados de Commodities. Em julho de 2022, 
uni-me aos líderes do FMI e das agências da ONU para pedir ações urgentes que 
visassem à melhoria da segurança alimentar global, fornecendo apoio rápido aos 
vulneráveis, viabilizando o comércio e o abastecimento internacional de alimentos, 
aumentando a produção e investindo em agricultura resiliente ao clima.

As interrupções no fornecimento de energia estão reduzindo o crescimento, 
especialmente nas economias que dependem da importação de combustíveis. O 
aumento dos preços e a escassez de gás natural estão colocando em risco o for-
necimento de fertilizantes e o rendimento das colheitas, desestabilizando as redes 
elétricas e aumentando o uso de combustíveis altamente poluentes. O mundo pre-
cisa urgentemente aumentar a oferta de energia e expandir, de forma maciça, o 
acesso confiável à eletricidade nos países mais pobres. Isso exigirá grandes inves-
timentos em energias mais limpas, eficiência energética e redes e transmissão elé-
tricas. O realinhamento fundamental das fontes energéticas da Europa para que se 
tornem menos dependentes da Rússia requer uma grande expansão da geração 
de eletricidade a partir de gás natural, energia hidrelétrica, geotérmica e energia 
nuclear de forma a garantir uma carga de base menos intensiva em carbono para 
manter e expandir as redes elétricas. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37223/CMO-April-2022.pdf


6 RELATÓRIO ANUAL DE 2022 DO BANCO MUNDIAL

As mudanças climáticas e as condições meteorológicas extremas estão exer-
cendo cada vez mais pressão sobre as economias e sociedades, especialmente 
em ambientes de maior fragilidade. O Plano de Ação para Mudanças Climáticas 
2021–2025 do Grupo Banco Mundial busca integrar clima e desenvolvimento; iden-
tificar e desenvolver os projetos mais impactantes para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa; adaptar-se às mudanças climáticas; e aumentar o financia-
mento direto em todo o Grupo. Ele oferecerá soluções para que a comunidade glo-
bal possa fornecer o enorme fluxo de novos recursos de doações necessários para 
bens públicos globais em países mais pobres. É necessário expandir ferramentas 
financeiras inovadoras, como os títulos verdes e o Wildlife Conservation Bond lan-
çado em março de 2022 — uma iniciativa inédita. O Plano de Ação para Mudanças 
Climáticas também introduziu um novo instrumento diagnóstico central: os Rela-
tórios Nacionais de Desenvolvimento e Clima. Até o final de julho de 2022, já havía-
mos publicado os primeiros desses relatórios, com foco na Turquia, no Vietnã e na 
região do G5 do Sahel. Também tenho o prazer de anunciar que, com este relatório 
anual, estamos introduzindo muito mais transparência nas divulgações climáticas 
do Banco. 

Uma das principais consequências das crises atuais é o enorme acúmulo de 
dívida pública. Para muitos dos países mais pobres, o fardo da dívida é insustentá-
vel, ou apresenta altos níveis de risco. Será necessária uma redução profunda da 
dívida para permitir novos investimentos e crescimento. Trabalhamos em estreita 
colaboração com o FMI e outros parceiros para ajudar os países a ampliar sua trans-
parência e fortalecer sua governança e responsabilização, que constituem passos 
fundamentais para a sustentabilidade da dívida. Também continuamos a encorajar 
credores públicos e privados a participarem rápida e plenamente dos esforços para 
reduzir os estoques da dívida. No âmbito das políticas vigentes nos países credo-
res, os pagamentos esperados da dívida dos países mais pobres em 2022 e 2023 
excederão (em muito) toda a assistência ao desenvolvimento disponível para esses 
países. Nosso Relatório de Desenvolvimento Mundial 2022 examina políticas para 
mitigar riscos financeiros interconectados e orientar o mundo rumo a uma recupe-
ração sustentável e equitativa. 

Tive o prazer de receber muitos colegas de volta aos nossos escritórios neste 
ano. Continuamos a adaptar nossas formas de trabalhar para proteger a saúde e o 
bem-estar dos funcionários, reconhecendo, ao mesmo tempo, a importância das 
interações presenciais para a conquista de resultados de alta qualidade em bene-
fício de nossos clientes e para o desenvolvimento profissional de nossas equipes. 
A força-tarefa antirracismo do Grupo Banco Mundial dá continuidade a nossos 
importantes esforços de combate ao racismo e à discriminação racial em nossa 
instituição e nos países onde trabalhamos. Permaneço comprometido a promover 
uma cultura de abertura e confiança e melhorar a diversidade e a inclusão em toda 
a organização, inclusive por meio de nossa força-tarefa sobre cultura de trabalho. 

As crises que afetam nossos países clientes são profundas, mas estou confiante 
de que podemos fazer a diferença. Para enfrentar esses desafios, precisamos con-
tar com a inovação e dedicação de nossa equipe, a força de nossas parcerias e a 
determinação da comunidade global. O Grupo Banco Mundial permanece compro-
metido a ajudar os países a superar esses desafios e trabalhar para um futuro mais 
resiliente e sustentável.

DAVID MALPASS
Presidente do Grupo Banco Mundial
Presidente do Conselho Diretor

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022
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Ao longo do ano passado, nossos acionistas pediram que o Grupo Banco 
Mundial fornecesse apoio excepcional em resposta às crises geradas pela pandemia de 
Covid-19 e pela guerra na Ucrânia, além de manter seu amplo e permanente portfólio de 
atividades. Isso resultou em níveis inéditos de financiamento do Grupo Banco Mundial 
no exercício financeiro de 2022, com US$ 70,8 bilhões do BIRD e da AID, US$ 32,8 bilhões 
(incluindo mobilização) da IFC e US$ 4,9 bilhões em garantias da MIGA. 

Ao financiar operações sanitárias, aquisições de vacinas e outras iniciativas, o Grupo 
Banco Mundial tem ajudado os países em desenvolvimento e seus povos e empresas a 
enfrentar os impactos da pandemia sobre a pobreza, os serviços de saúde, o desenvolvi-
mento humano e econômico e o bem-estar da população. O Grupo também tratou rapida-
mente das consequências de longo alcance de uma nova crise: a invasão da Ucrânia pela 
Rússia. Os efeitos colaterais são inúmeros: além dos impactos relacionados a refugiados, 
segurança alimentar e energia, o conflito apresenta consequências incertas e potencial-
mente duradouras para os canais de comércio, o investimento estrangeiro, a confiança 
global e os níveis de estresse financeiro. Com base nos objetivos duplos do Grupo Banco 
Mundial — reduzir a pobreza e promover prosperidade compartilhada — e com foco na 
promoção de um desenvolvimento verde, resiliente e inclusivo, o Conselho debateu e 
aprovou diversas iniciativas e programas importantes para responder a essas crises.

Contudo, as necessidades são muitas, e muito mais ainda pode ser feito. O Grupo 
Banco Mundial está atuando junto aos países doadores para mobilizar apoio financeiro por 
meio de diversos canais, como o Fundo para Prevenção, Preparação e Resposta à Pande-
mia, além de garantias especiais e doações para a Ucrânia. O Grupo também trabalha com 
partes interessadas locais para implementar programas importantes, como o Plano de 
Ação para Mudanças Climáticas do Grupo Banco Mundial (CCAP), a Plataforma de Saúde 
Global da IFC, o Programa de Resposta Rápida à Covid-19 da MIGA e o Programa Estraté-
gico de Preparação e Resposta à Covid-19 do Banco Mundial, além de outros esforços para 
tratar das vulnerabilidades da dívida, aumentar a resiliência dos sistemas alimentares e 
apoiar o acesso à energia e a transição energética. Continuamos a enfatizar a necessidade 
de enfrentar os principais fatores de fragilidade e pobreza — no Afeganistão, no Haiti, no 
Sudão, no Iêmen e em outros países — a fim de construir capital humano, reduzir a desi-
gualdade, gerar empregos e promover a recuperação econômica.

Dada a imensa necessidade de financiamento, o processo de reposição da AID20 foi 
adiantado num ano, e um pacote de reposição de US$ 93 bilhões foi aprovado em dezem-
bro de 2021. Esse financiamento é o maior já mobilizado nos 61 anos de história da AID. Ele 
ajudará os países de renda baixa a responder às múltiplas crises do presente e a construir 

Mensagem dos Diretores Executivos
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Sentados (da esquerda para a direita): Katherine Rechico, Canadá; Koen Davidse, Países Baixos 
(codecano); Monica E. Medina, Peru; Abdulmuhsen Saad Alkhalaf, Arábia Saudita; Merza Hussain 
Hasan, Kuwait (decano); Matteo Bugamelli, Itália; Nigel Ray, Austrália; Lene Lind, Noruega; Richard 
Hugh Montgomery, Reino Unido; Rajesh Khullar, Índia.

De pé (da esquerda para a direita): Alphonse Ibi Kouagou, Benin; Katarzyna Zajdel‑Kurowska, 
Polônia; Roman Marshavin, Federação Russa; Mohd Hassan Ahmad, Malásia; Abdelhak Bedjaoui, 
Argélia; Takashi Miyahara, Japão; Adriana Kugler, Estados Unidos; Arnaud Buissé, França; Eva Valle 
Maestro, Espanha; Hayrettin Demircan, Turquia (diretor do Banco/IFC e diretor suplente da MIGA); 
Michael Krake, Alemanha; Taufila Nyamadzabo, Botsuana; Erivaldo Gomes, Brasil; Armando Manuel, 
Angola; Junhong Chang, China.

um futuro mais verde, resiliente e inclusivo. Os países doadores também aprovaram uma 
revisão dos direitos de voto da AID, o que resultou num ajuste significativo do marco que 
rege esses direitos. Isso ajudará a garantir mais justiça e equidade entre os doadores, ao 
mesmo tempo que protege e aumenta o poder de voto dos beneficiários. 

Nas Reuniões Anuais de 2021 e nas Reuniões de Primavera de 2022, o Comitê de Desen-
volvimento pediu ao Banco que auxiliasse os países a atender às necessidades imediatas 
de segurança alimentar e proteção social; os ajudasse a produzir e distribuir vacinas, inves-
tir em diagnósticos e terapêuticas e fortalecer os sistemas de saúde; continuasse a apoiar 
a sustentabilidade e transparência da dívida; consolidasse o CCAP para proteger o capital 
natural e a biodiversidade; promovesse a digitalização; aumentasse a mobilização de finan-
ciamento do setor privado; e, em parceria com o FMI, coordenasse ações e orientasse os 
compromissos dos países rumo a uma recuperação econômica verde, resiliente e inclu-
siva. Ademais, o comitê instou o Banco a trabalhar rumo a essas metas, mantendo o foco 
nos objetivos duplos de erradicar a pobreza extrema e promover prosperidade comparti-
lhada, além de ajudar os países a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Apoiamos com vigor os importantes esforços empreendidos neste ano pela Alta Admi-
nistração e por todos os funcionários do Grupo Banco Mundial com o propósito de enfren-
tar injustiças raciais e rever nossa cultura institucional por meio de recomendações das 
forças-tarefa de pessoal. Acolhemos de bom grado essas melhorias enquanto fazemos a 
transição rumo a um modelo de trabalho híbrido. Também tivemos o prazer de realizar 
viagens em grupo a países clientes no exercício financeiro de 2022 — pela primeira vez 
desde o início da pandemia — e observar pessoalmente o impacto das ações do Grupo 
Banco Mundial.

Agradecemos sinceramente o compromisso contínuo do pessoal de todas as institui-
ções, inclusive nossas próprias equipes, com a missão do Grupo e sua dedicação durante 
estes tempos excepcionais e desafiadores. Também manifestamos nosso agradecimento 
especial à Equipe de Gestão de Emergências, que trabalhou incansavelmente para per-
mitir que retornássemos com segurança a nossos escritórios após um longo período de 
trabalho remoto. 

Em meio às muitas crises atuais, o Grupo Banco Mundial está pronto para ajudar países 
e pessoas no mundo todo a enfrentar desafios humanos e econômicos e avançar em sua 
trajetória de desenvolvimento.
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Apoio aos países durante múltiplas crises globais

Atualmente, observa‑se um aumento crescente nos conflitos 
violentos e deslocamentos forçados em todo o mundo. A guerra na Ucrânia 
causou rapidamente a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra 
Mundial, com graves repercussões globais para a segurança alimentar, os mercados de 
energia e os preços das commodities. Por sua vez, isso agrava os impactos das fragilidades 
e conflitos no Afeganistão, na Etiópia, no Sahel, no Iêmen e em outros lugares ao redor 
do mundo, num momento em que os países ainda enfrentam retrocessos sanitários, 
econômicos e sociais resultantes da pandemia de Covid-19, bem como os riscos de 
longo prazo representados pelas mudanças climáticas. 

A pandemia fez com que, em nível global, a pobreza extrema aumentasse pela primeira 
vez em mais de 20 anos. Em muitos países, vêm se revertendo os avanços realizados 
nas áreas de educação, saúde, nutrição e igualdade de gênero, deixando os pobres e 
desfavorecidos ainda mais para trás. Muitos dos países mais pobres enfrentam altos 
níveis de inflação, falta de empregos, insegurança alimentar e altos custos de adaptação 
às mudanças climáticas. Além disso, muitos não conseguem ter acesso aos recursos 
necessários para superar as crises e avançar em sua recuperação: cerca de 60% dos 
países de renda baixa enfrentam problemas de superendividamento ou correm o risco 
de fazê-lo. Para ajudar os países a enfrentar essas crises, o Banco Mundial disponibiliza 
dados e análises, assessoria em políticas públicas, assistência técnica e financiamento 
flexível para atender as necessidades imediatas e promover uma recuperação e 
desenvolvimento verdes, resilientes e inclusivos. 

Em abril de 2022, elaboramos um documento intitulado World Bank Group Response 
to Global Impacts of the War in Ukraine [Resposta do Grupo Banco Mundial aos Impactos 
Globais da Guerra na Ucrânia], um roteiro que analisa os impactos regionais e globais da 
guerra e descreve os parâmetros gerais de nosso trabalho analítico e do apoio financeiro 
oferecido pelo Banco para ajudar os países lidar com tais impactos. Até junho de 2022, 
já havíamos mobilizado cerca de US$  6,8  bilhões em apoio à Ucrânia para ajudar a 
atenuar os impactos humanos e econômicos generalizados da guerra. Esses recursos 
incluem financiamento rápido para permitir que serviços públicos essenciais continuem 
operando e para financiar serviços de saúde, pensões e salários de servidores públicos. 
Englobam, também, recursos próprios do Banco complementados por doações, 
garantias e financiamento paralelo de nossos parceiros de desenvolvimento. 

Todavia, os impactos da guerra vão muito além da Ucrânia. Os padrões globais de 
comércio, produção e consumo já sofreram alterações, o que contribuiu para que os 
preços dos alimentos atingissem recordes históricos. Com base em nossa experiência de 
resposta à crise de preços de alimentos de 2008, estamos apoiando uma resposta global 
abrangente na área de segurança alimentar, com até US$ 30 bilhões em projetos novos 
e antigos nas áreas de agricultura, nutrição, proteção social, abastecimento de água e 
irrigação. Permanecemos comprometidos a ajudar os países a acessar os alimentos de 
que precisam em tempos de crise (ver mais detalhes na página 47).

A guerra na Ucrânia também teve um rápido impacto nos preços de energia. Os 
países precisam aumentar seus suprimentos de energia e garantir acesso confiável, 
ao mesmo tempo que reduzem sua dependência de combustíveis fósseis. Nos últimos 
cinco anos, comprometemos US$  8,6  bilhões para investimentos em energias limpas 
e renováveis e fornecemos ou melhoramos as conexões de eletricidade para cerca de 
80 milhões de pessoas. Também estamos ajudando diversos países a realizar a transição 
rumo a fontes de energia mais diversificadas e limpas, para que possam atender à 
demanda crescente, sustentar seu crescimento econômico e criar empregos. Devido 
aos impactos da Covid-19 e, agora, da guerra nos preços e na oferta de energia, esses 
desafios se tornaram ainda mais urgentes (ver mais detalhes na página 54).

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bf544fb23105352f4aef132bd6f40cb8-0290032022/original/WBG-Response-to-Global-Impacts-of-the-War-in-Ukraine-A-Proposed-Roadmap.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bf544fb23105352f4aef132bd6f40cb8-0290032022/original/WBG-Response-to-Global-Impacts-of-the-War-in-Ukraine-A-Proposed-Roadmap.pdf
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Em 2030, até dois terços das pessoas extremamente pobres do mundo viverão 
em países afetados por fragilidades, conflitos e violência (FCV). Conflitos recentes e 
fragilidades crescentes ressaltam a rapidez com que a situação pode piorar, deslocando 
milhões de pessoas e ameaçando os avanços de desenvolvimento. No exercício 
financeiro de 2022, o Banco aprovou US$ 16,3 bilhões em compromissos da AID19 para 
países afetados por FCV; a reposição da AID20, aprovada em dezembro de 2021, aloca até 
US$ 30 bilhões para esses países. Também estamos fortalecendo nossas parcerias com 
organizações humanitárias para que possamos atuar, de forma mais rápida e eficaz, em 
situações desafiadoras (ver mais detalhes na página 48).

Essas crises agravam e se sobrepõem aos riscos de longo prazo derivados das 
mudanças climáticas. Até 2030, as mudanças climáticas podem fazer com que até 
132  milhões de pessoas passem a uma situação de pobreza extrema; e até 2050, 
também poderá causar o deslocamento de mais de 216 milhões de pessoas nos países 
em desenvolvimento. Continuamos a intensificar nosso apoio: no exercício financeiro 
de 2022, fornecemos US$  26,2  bilhões em financiamento climático a esses países. O 
financiamento do Banco para medidas de adaptação atingiu o valor recorde em dólares 
de US$  12,9  bilhões. No âmbito de nosso Plano de Ação para Mudanças Climáticas 
2021–2025, introduzimos novos Relatórios Nacionais de Desenvolvimento e Clima com o 
propósito de integrar nossos esforços nas áreas de clima e desenvolvimento, alinhando 
nossos fluxos de financiamento ao Acordo de Paris, aumentando nosso financiamento 
climático para uma média anual de 35% e priorizando esforços em setores de alto 
impacto, que respondem por 90% das emissões globais (ver mais detalhes na página 52). 

Estamos concentrados em ajudar os países a superar essas múltiplas crises 
sobrepostas. Entre abril de 2020 e março de 2022, fornecemos a maior resposta à crise 
em nossa história, comprometendo mais de US$ 200 bilhões para combater os impactos 
de longo alcance da pandemia, inclusive com mais de US$ 73 bilhões em recursos da AID 
para os países mais pobres. Por meio da mais recente reposição da AID (AID20), também 
mobilizamos US$ 93 bilhões para atender às crescentes necessidades dos países mais 
pobres até 2025. 

Ademais, de abril de 2022  a junho de 2023, o Grupo Banco Mundial fornecerá até 
US$ 170 bilhões em financiamento imediato de resposta a crises para países de renda 
baixa e média. Permanecemos comprometidos a ajudar os países a buscar modelos de 
recuperação e desenvolvimento verdes, resilientes e inclusivos, o que lhes permitiria 
retomar suas trajetórias de progresso sustentável na redução da pobreza e na promoção 
de prosperidade compartilhada.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2021-09/DC2021-0006 Final Prevention paper..pdf
https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2021-09/DC2021-0006 Final Prevention paper..pdf
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O Grupo Banco Mundial é uma das maiores fontes de conheci-
mento e financiamento para os países em desenvolvimento no mundo 
todo. Compreende cinco instituições cujo compromisso comum é redu-
zir a pobreza, aumentar a prosperidade compartilhada e promover  
o desenvolvimento e crescimento sustentáveis.

◆  O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 
concede empréstimos a governos de países de renda média e de países 
solventes de renda baixa.

◆  A Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) concede finan-
ciamento em condições altamente concessionais aos governos dos 
países mais pobres.

◆  A Corporação Financeira Internacional (IFC) fornece empréstimos, 
garantias, capital e serviços de consultoria e de desenvolvimento de 
projetos, e mobiliza capital adicional de outras fontes para incentivar 
investimentos do setor privado em países em desenvolvimento.

◆  A Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) oferece 
seguros contra riscos políticos e melhoria do crédito para investidores 
e credores a fim de facilitar o investimento estrangeiro direto em econo-
mias emergentes.

◆  O Centro Internacional para a Resolução de Controvérsias sobre 
Investimentos (ICSID) oferece mecanismos internacionais de concilia-
ção e arbitragem de controvérsias sobre investimentos.
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Financiamento do Grupo Banco Mundial  
para países parceiros

TABELA 1:
COMPROMISSOS, DESEMBOLSOS E EMISSÃO BRUTA DO GRUPO BANCO MUNDIAL

POR EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM MILHÕES DE DÓLARES

2018 2019 2020 2021 2022

GRUPO BANCO MUNDIAL

Compromissosa 74.265 68.105 83.547 98.830 104.370

Desembolsosb 45.724 49.395 54.367 60.596 67.041

BIRD

Compromissosc 23.002 23.191 27.976 30.523 33.072

Desembolsos 17.389 20.182 20.238 23.691 28.168

AID

Compromissosc, d 24.010 21.932 30.365 36.028 37.727

Desembolsos 14.383 17.549 21.179d 22.921d 21.214d 

IFC

Compromissose 19.027 14.684 17.604 20.669 22.229

Desembolsos 11.149 9.074 10.518 11.438 13.198

MIGA

Emissão bruta 5.251 5.548 3.961 5.199 4.935

FUNDOS FIDUCIÁRIOS EXECUTADOS PELOS BENEFICIÁRIOS

Compromissos 2.976 2.749 3.641 6.411 6.407

Desembolsos 2.803 2.590 2.433 2.546 4.461

a.  Abrange o BIRD, a AID, a IFC, os compromissos de fundos fiduciários executados pelos 
beneficiários (RETFs) e a emissão bruta da MIGA. Os compromissos dos RETFs abrangem todas 
as doações executadas pelos beneficiários; portanto, o total de compromissos do Grupo Banco 
Mundial difere dos montantes constantes do Marco Institucional de Resultados, que compreende 
apenas um subconjunto das atividades financiadas pelos fundos fiduciários.

b.  Abrange desembolsos do BIRD, da AID, da IFC e dos RETFs.

c.  Os montantes são líquidos de encerramentos e cancelamentos completos relacionados com 
compromissos aprovados no mesmo exercício financeiro.

d.  Os compromissos e desembolsos excluem as atividades do Guichê do Setor Privado (PSW)  
da AID-IFC-MIGA.

e.  Inclui compromissos de longo prazo da própria conta da IFC e compromissos financeiros  
de curto prazo. Não inclui recursos mobilizados de outros investidores.



Compromissos globais
No exercício financeiro de 2022, o Grupo Banco Mundial realizou coletas de 
dados, análises aprofundadas e pesquisas; forneceu financiamentos em situações de grande 
necessidade; e atuou em parceria com governos, entidades do setor privado e outras insti‑
tuições para ajudar os países em desenvolvimento a atender a suas necessidades urgentes 
e fortalecer a resiliência em meio a crises sobrepostas e fragilidades crescentes.

AMÉRICA LATINA E CARIBE

US$ 17,4 
BILHÕES

UM TOTAL DE

US$ 104,4
BILHÕES

em empréstimos, doações, investimentos de capital  
e garantias para países parceiros e empresas privadas.

Esse total abrange projetos multirregionais e mundiais.  
No exercício financeiro de 2022, a IFC modificou seu forma 
de agrupar países por regiões. Os totais regionais refletem 
os compromissos da IFC que foram recalculados para 
corresponder às classificações regionais, agregando os 
compromissos a nível de país dentro de cada região do Banco.  



EUROPA E ÁSIA CENTRAL

US$ 15,3 
BILHÕES

LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO

US$ 12,7 
BILHÕES

SUL DA ÁSIA

US$ 13,5 
BILHÕES
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ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

US$ 6,7 
BILHÕES

ÁFRICA 

US$ 38,5 
BILHÕES
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O Banco Mundial atua em mais de 140 países ao redor 

do mundo e continua a expandir sua presença local 

nos países clientes, principalmente naqueles afetados 

por fragilidades, conflitos e violência (FCV), o que nos 

permite colaborar de forma mais eficaz e eficiente 

com governos e outros parceiros. Em junho de 2022, 

99% dos diretores e gerentes nacionais e 48% de todos 

os funcionários do Banco trabalhavam em sete regiões 

geográficas distintas.

Engajamento regional
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África Oriental  
e Austral

Na África Oriental e Austral, o crescimento deve desacelerar de 4,1% em 2021 para 3,1% em 
2022, e as estimativas para 2023 e 2024 são 3,4% e 3,8%, respectivamente. A desaceleração 
do crescimento em 2022 reflete os ventos contrários de curto prazo; a desaceleração da 
economia global; os efeitos persistentes da pandemia; o aumento da inflação; os crescen-
tes riscos financeiros ligados a uma dívida pública insustentavelmente alta; as interrup-
ções contínuas no fornecimento de bens e serviços; e os impactos da guerra na Ucrânia. 

A recuperação varia muito em toda a região, conforme o país. As duas maiores econo-
mias, Angola e África do Sul, continuam a apresentar uma recuperação lenta. Na África 
do Sul, a expectativa é de um declínio de 2,8 pontos percentuais no crescimento em 2022; 
embora o país se beneficie dos altos preços de commodities, a recuperação continua a 
enfrentar obstáculos e desafios estruturais. Angola deve crescer 2,7 pontos percentuais, 
o que se deve, em parte, ao aumento dos preços do petróleo e ao bom desempenho dos 
setores não petrolíferos. Em toda a região, os exportadores de metais e minerais devem 
observar um crescimento de 4,8% em 2022–2024, como resultado de termos de troca mais 
favoráveis. No entanto, projeta-se que os países que não são ricos em recursos naturais 
serão afetados negativamente pelo aumento dos preços de commodities, o que reduzirá 
o crescimento da região.

Assistência do Banco Mundial
No exercício financeiro de 2022, o Banco aprovou US$ 18,2 bilhões em empréstimos para 
cem operações na África Oriental e Austral, com US$ 2,9 bilhões em compromissos do 
BIRD e US$ 15,3 bilhões em compromissos da AID. A receita dos contratos de Serviços de 
Consultoria Reembolsáveis com cinco países foi de US$ 7 milhões. 

Estamos ajudando os países a superar os impactos da pandemia; vacinar suas popu-
lações contra a Covid-19; ampliar a conectividade nos setores de energia, transporte e 
desenvolvimento digital; promover o comércio e as cadeias de valor regionais; apoiar o 
desenvolvimento do capital humano, aprimorando as competências profissionais da 
população e empoderando as mulheres; e aumentar a resiliência para enfrentar problemas 
relacionados a mudanças climáticas, segurança alimentar e desafios hídricos. Também 
trabalhamos com parceiros para apoiar abordagens transfronteiriças em áreas frágeis, 
como as regiões do Sahel, do Lago Chade e dos Grandes Lagos, além do Chifre da África.

Proteção à vida, aos meios de subsistência e ao capital humano
Nos estágios iniciais da pandemia, o Banco agiu rapidamente para mitigar as perdas de 
capital humano e proteger as pessoas mais pobres e vulneráveis de seus piores impactos. 
Até o momento, já comprometemos US$ 13,1 bilhões para apoiar as respostas dos países 
à Covid-19 na África Oriental e Austral, dos quais US$ 4 bilhões foram disponibilizados no 
exercício financeiro de 2022. Também fornecemos US$ 2,9 bilhões para ajudar 20 países a 
comprar e distribuir vacinas, expandir o armazenamento e as cadeias de frio, desenvolver 
sistemas de rastreamento, treinar profissionais de saúde, envolver cidadãos e comunida-
des e fortalecer os sistemas de saúde.

Paralelamente a nossos esforços em prol de uma recuperação inclusiva e sustentá-
vel, continuamos a priorizar o acesso a serviços de saúde e educação de qualidade. Na 
Zâmbia, o Projeto de Prestação Emergencial de Serviços de Saúde (de US$ 155 milhões) 
apoia a prestação de serviços de saúde pública na linha de frente para mitigar os impac-
tos da pandemia na saúde e no desenvolvimento humano capazes de ameaçar os meios 
de subsistência, a nutrição e os avanços de longo prazo relacionados ao capital humano. 
Na Tanzânia, mais de 12 milhões de crianças se beneficiarão de um Programa para Resul-
tados de US$ 500 milhões, o qual visa a tornar as instituições de educação infantil e de 
ensino primário mais seguras, inclusivas e favoráveis às crianças, ao mesmo tempo que 
melhora o desempenho dos professores. No Malawi, o Banco está apoiando um projeto 
de US$ 100 milhões para expandir o acesso a programas de educação e formação técnica, 
empresarial e profissional, especialmente para estudantes do sexo feminino.

TABELA 2: ÁFRICA ORIENTAL E AUSTRAL
COMPROMISSOS E DESEMBOLSOS REGIONAIS NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2020 A 2022

COMPROMISSOS (US$, MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$, MILHÕES)

EF‑20 EF‑21 EF‑22 EF‑20 EF‑21 EF‑22

BIRD 1.716 1.525 2.907 932 325 2.441

AID 9.581 14.089 15.266 7.904 8.081 7.133

Portfólio de operações em implementação em 30 de junho de 2022: US$ 64,1 bilhões.
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Geração de empregos e empoderamento econômico das mulheres 
Para ajudar os países a se recuperarem e se tornarem mais fortes, apoiamos transfor-
mações estruturais em toda a região que visam a melhorar a produtividade, a criação de 
empregos e o ambiente de negócios, além de aumentar a resiliência a choques dos siste-
mas de proteção social. Por meio de um projeto de US$ 200 milhões em Uganda, estamos 
promovendo investimentos ao longo de corredores de crescimento e aliviando as restri-
ções de liquidez para pequenas e médias empresas (PMEs) nos setores de manufatura 
e exportação. Isso ajudará a mitigar os efeitos da Covid-19 nos níveis de investimento e 
emprego do setor privado e promoverá novas oportunidades econômicas, inclusive para 
refugiados e comunidades anfitriãs. No Quênia, mais de 250 mil PMEs estão se benefi-
ciando do Projeto de Apoio ao Acesso a Financiamento e à Recuperação Empresarial, que 
promove inovação; proporciona liquidez por meio de bancos de microfinanças, coopera-
tivas de poupança locais e canais digitais; e reduz os riscos dos empréstimos com o pro-
pósito de expandir o acesso ao financiamento, inclusive para empresas administradas por 
jovens e mulheres.

No Burundi, o Grupo Banco Mundial apoia o projeto de trabalho remunerado Cash-for-
-Jobs, que visa a ampliar e melhorar a gestão das redes de segurança social, ao mesmo 
tempo que amplia o acesso ao emprego para as pessoas mais vulneráveis. Também intro-
duz medidas para gerar empregos, fortalecer a proteção social e integrar refugiados e 
comunidades aos sistemas de proteção social do país. 

Promoção do crescimento inclusivo e da conectividade
O acesso à energia e a sistemas de comunicação móvel na África Oriental e Austral per-
manece desigual, com grandes diferenças entre áreas urbanas e rurais. Para resolver isso, 
ajudamos os países a investir em infraestruturas mais resilientes e eficientes de energia 
e telefonia celular. Na Somália, o Projeto de Recuperação do Setor Elétrico está aumen-
tando o acesso a eletricidade mais limpa e acessível para mais de 1 milhão de famílias, o 
que equivale a cerca de 7 milhões de pessoas, das quais metade são mulheres. O projeto 
também ajudará a aprimorar a prestação de serviços de saúde e educação, pois garantirá o 
fornecimento de energia elétrica a mais de 200 unidades de saúde e cerca de 400 escolas. 

Em Ruanda, estamos aumentando o acesso à banda larga e promovendo a inovação 
digital por meio do Projeto de Aceleração Digital, que está ajudando 250  mil famílias a 
adquirir dispositivos inteligentes; capacitando 3  milhões de pessoas em alfabetização 
digital básica; e financiando pelo menos 300 startups digitais. Além disso, permite que o 
governo expanda, de forma segura, a prestação de serviços remotos, como, por exemplo, o 
registro e a emissão de novos documentos de identificação digital para 75% da população. 
Em Moçambique, um projeto de US$ 300 milhões está aumentando o acesso a serviços de 
energia e banda larga em áreas rurais e vulneráveis, fornecendo apoio à concessionária de 
energia elétrica do país e promovendo soluções de cozinha limpa. 

Combate aos riscos climáticos e à insegurança alimentar e hídrica 
A região enfrenta desafios cada vez maiores relacionados às mudanças climáticas, e a 
insegurança alimentar e hídrica continua a aprofundar a pobreza e reverter o progresso 
do capital humano. De acordo com o Plano de Ação para Mudanças Climáticas do Grupo 
Banco Mundial, estamos ajudando os países a construir sistemas inclusivos e sustentáveis 
de alimentos e recursos hídricos. Em Angola, a exposição a eventos climáticos extremos 
ameaça o bem-estar das pessoas, bem como a estabilidade econômica do país. O Banco 
está apoiando um projeto de US$ 300 milhões para melhorar o abastecimento de água e 
reforçar a gestão de recursos hídricos com o objetivo de aumentar a resiliência climática.

FIGURA 1. ÁFRICA ORIENTAL E AUSTRAL
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR • EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
PARCELA DO TOTAL DE: US$ 18,2 BILHÕES

Água, saneamento 
e gestão de resíduos

Agricultura,
pesca e silvicultura9% 11%

Administração pública 18%

Transportes 8%

Proteção social 12%

Tecnologias da informação 
e comunicação 3%

Educação6%

Energia e extrativismo11%

Setor financeiro5%

Saúde13%

Indústria, comércio e serviços4%



20 RELATÓRIO ANUAL DE 2022 DO BANCO MUNDIAL

Uma série de inundações severas teve efeitos devastadores no Sudão do Sul. A 
segunda fase do Projeto de Resiliência Comunitária e Governança Local está ajudando 
diversas comunidades locais a prestar serviços essenciais — como energia elétrica, água 
potável, assistência médica e educação — e desenvolvendo sistemas integrados nacio-
nais e locais de gerenciamento de risco de desastres para melhor prever e lidar com cho-
ques climáticos. 

Pela primeira vez na história, o Banco lançou um título para a conservação da vida 
selvagem (Wildlife Conservation Bond) para apoiar ações de proteção ao rinoceronte negro 
(em perigo de extinção) na África do Sul. O título rinoceronte (Rhino Bond) como é conhe-
cido, é um título de desenvolvimento sustentável de US$ 150 milhões com vencimento 
de cinco anos, que ajudará a proteger e ampliar as populações de rinocerontes negros no 
parque nacional Addo Elephant e na reserva natural Great Fish River.

TABELA 3: ÁFRICA ORIENTAL E AUSTRAL
RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS 
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 398 518 695

Crescimento populacional (% anual) 2,6 2,7 2,6

RNB per capita  
(método Atlas, US$ correntes) 667 1.449 1.476

Crescimento do PIB per capita (% anual) 0,7 2,3 1,7

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 228 245 288

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 53 60 67

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 49 57 62

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 356 530 603

Pobreza extrema  
(% da população que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia, PPC de 2011)

57,3 47,3 43,6

Serviço da dívida como proporção  
das exportações de bens, serviços  
e renda primária 

12 6 25

Coeficiente da taxa de participação  
de mulheres em relação a homens na força 
de trabalho (%) (estimativa da OIT modelada)

85 86 87

Emprego vulnerável, total (% do emprego 
total) (estimativa da OIT modelada) 75 74 70

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
por mil nascidos vivos 138 86 58

Taxa de conclusão do ensino fundamental I 
(% da faixa etária relevante)b 54 68 70

Usuários de internet (% da população) 1 5 27

Acesso à energia elétrica (% da população) 20 28 46

Consumo de energia renovável  
(% do consumo total final de energia) 65 63 61

Pessoas com acesso a serviços  
de saneamento básico (% da população) 23 27 31

Pessoas com acesso a serviços básicos  
de água potável (% da população) 41 50 60

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPC = paridade de poder de compra.
a.  Dados mais atuais disponíveis de 2015 a 2021; ver http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b.  Os dados incluem todos os países de renda baixa e média da África Subsaariana.

Para mais informações, ver  
www.worldbank.org/en/region/afr/eastern-and-southern-africa.

http://data.worldbank.org
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Vidas transformadas por novas estradas em Madagascar
Em Madagascar, a estrada nacional RN44 é a única conexão entre a região de 
Ambatondrazaka, grande produtora de arroz, e a principal rede rodoviária na região de 
Alaotra Mangoro. Por muitos anos, as condições precárias dessa rodovia prejudicaram a 
produtividade agrícola e o potencial das comunidades vizinhas. Caminhões parados ou 
atolados tornavam-se alvo de emboscadas, tornando as viagens ao mercado perigosas 
e difíceis.

Madagascar tem uma das redes rodoviárias menos desenvolvidas do mundo. A den-
sidade rodoviária é de apenas 5,4 km por 100 km2, o que faz com que cerca de 17 milhões 
de residentes rurais permaneçam desconectados. A maioria das estradas encontra-se 
em más condições, sendo altamente vulneráveis a ciclones. O Projeto de Conectividade 
para Melhoria da Subsistência Rural, com orçamento de US$ 140 milhões, está ajudando 
a reabilitar 148 km e duas pontes ao longo das rodovias nacionais RN44 e RN12A, bem 
como 500 km de estradas locais para garantir o acesso de última milha às aldeias da 
região. O projeto também está ajudando a instalar quiosques de informações digitais ao 
longo das rodovias principais para oferecer aos agricultores acesso em tempo real aos 
preços e às demandas do mercado. Com melhor conectividade física e digital, as comu-
nidades rurais podem planejar melhor a venda de seus produtos.

Um trecho de 40  km da RN44 já foi concluído. Agora, os agricultores conseguem 
chegar facilmente a Ambatondrazaka, a capital da região, onde podem negociar preços 
melhores para seus produtos. Quando forem concluídas as obras nas rodovias RN44 e 
RN12A, o projeto beneficiará 600 mil pessoas e reduzirá o tempo de viagem em até dois 
terços. Também melhorará o acesso rodoviário a 125 escolas e 45 unidades de saúde, 
além de duplicar a produção agrícola de produtos importantes para a economia local, 
como a lichia.

Estamos ajudando o governo a desenvolver o setor de transportes do país, com uma 
visão de longo prazo. Direcionamos investimentos para as comunidades mais vulnerá-
veis e afetadas pela insegurança alimentar de forma a fornecer acesso e conectividade 
essenciais, além de melhorar a resiliência aos choques climáticos.

Destaque

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/11/15/madagascar-improves-transport-connectivity-and-access-to-social-and-economic-opportunities
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/11/15/madagascar-improves-transport-connectivity-and-access-to-social-and-economic-opportunities
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África Ocidental  
e Central

A região da África Ocidental e Central deve crescer 4,2% em 2022  e 4,6% em 2023. Os 
países da região estão sendo afetados pela guerra na Ucrânia, principalmente por causa 
dos aumentos dos preços globais de commodities, especialmente trigo e energia. Embora 
o comércio direto, os investimentos, as remessas de recursos e os vínculos migratórios 
entre os países da região e a Rússia e a Ucrânia sejam, em geral, limitados, alguns países 
sofrerão impactos maiores, como Cameroun e Gâmbia, que importam grande parte de 
seus grãos dos dois países em conflito.

Esses novos desafios, aliados à pandemia de Covid-19, destacaram a importância da 
integração regional para a recuperação da África. A integração pode ajudar os países a 
melhorar sua comunicação e coordenação, inclusive nas áreas de vigilância sanitária e 
planos de resposta a doenças, comércio regional, FCV e recuperação do setor privado. 
O Grupo Banco Mundial está empenhado em expandir nossas parcerias de cooperação 
e integração regional em apoio à Agenda 2063  — um marco estratégico de apoio ao 
desenvolvimento inclusivo e sustentável da África. Isso será realizado por meio de nos-
sos projetos emblemáticos, como a implementação do Acordo da Área de Livre Comércio 
Continental Africana, a integração digital e energética e a facilitação do comércio.

Assistência do Banco Mundial
No exercício financeiro de 2022, o Banco aprovou US$ 12,6 bilhões em empréstimos para 
92 operações na África Ocidental e Central, dos quais US$ 386 milhões em compromissos 
do BIRD e US$ 12,2 bilhões em compromissos da AID. Mais da metade desses compromis-
sos beneficiou países afetados por fragilidades, conflitos e violência. Também prestamos 
142 serviços de consultoria e análise no exercício financeiro de 2022.

Visando a apoiar os países que enfrentam choques econômicos e estão se recupe-
rando da crise da Covid-19, o Banco está empenhado no fortalecimento da governança, 
na criação de empregos, na transformação econômica, na melhoria do capital humano, no 
empoderamento das mulheres e no aumento da resiliência climática. Também apoiamos a 
recuperação investindo em saúde e expandindo redes de segurança para as pessoas mais 
vulneráveis da região.

Fortalecimento da governança e da prestação de serviços
Colaboramos com os países para solucionar seus problemas de vulnerabilidade macro-
econômica e sustentabilidade da dívida, reforçar suas instituições e a capacidade do 
governo, melhorar a prestação de serviços, promover oportunidades digitais e apoiar o 
engajamento dos cidadãos. Em Burkina Faso, apoiamos o governo na implementação 
de um novo marco legal para reformular os relatórios sobre a dívida pública de forma a 
melhorar a transparência e a gestão da dívida. Além disso, ajudamos o governo a gerenciar 
a descentralização. Também fornecemos itens domésticos essenciais a mais de 420 mil 
deslocados internos e ampliamos a capacidade dos municípios de mitigar os impactos 
da crise de segurança do país e da pandemia de Covid-19, especialmente para as pessoas 
mais vulneráveis.

Estamos ajudando os países a progredir rumo às metas regionais de expansão do 
acesso à energia elétrica de 50% para 64% até 2026, e da conectividade à internet de 30% 
para 43% até 2024. Na Mauritânia, apoiamos um programa que ampliou o alcance das redes 
de banda larga e reduziu os custos dos serviços de comunicação. A Mauritânia também 
implantou 1.700 km de cabos de fibra ótica para melhorar suas redes de internet móvel.

Geração de mais e melhores empregos
O Grupo Banco Mundial trabalha com os países para dar apoio à construção de infraes-
trutura essencial, promover o investimento privado e impulsionar a geração de empregos. 
Isso inclui o Projeto do Corredor de Transporte Cameroun-Chade (de US$ 538 milhões), 
que ajudará a melhorar a conectividade regional por meio de uma melhor infraestrutura, 
além de expandir o acesso aos mercados, beneficiando cerca de 12 milhões de pessoas. 

TABELA 4: ÁFRICA OCIDENTAL E CENTRAL
COMPROMISSOS E DESEMBOLSOS REGIONAIS NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2020 A 2022

COMPROMISSOS (US$, MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$, MILHÕES)

EF‑20 EF‑21 EF‑22 EF‑20 EF‑21 EF‑22

BIRD 9 500 386 155 132 261

AID 9.514 10.955 12.213 5.469 6.045 6.544

Portfólio de operações em implementação em 30 de junho de 2022: US$ 50,3 bilhões.
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Na República do Congo, ajudamos cerca de 5.500 jovens vulneráveis (dos quais 44% 
eram mulheres) a ter acesso a formação e capacitação para melhorar suas oportunida-
des de emprego em setores-chave da economia. No Togo, fornecemos empregos de curto 
prazo, capacitação para microempreendedores e apoio a atividades geradoras de renda 
para beneficiar mais de 14  mil jovens em 200  das comunidades rurais mais pobres do 
país. No Senegal, reforçamos o sistema de educação e formação técnica e profissional, 
auxiliando cerca de 90 mil jovens na busca de colocação em setores prioritários. Por fim, 
na Libéria, oferecemos formação profissional e capacitação empresarial a mais de 10 mil 
jovens (dos quais metade eram mulheres), além de lhes fornecer ferramentas e suprimen-
tos agrícolas.

Fortalecimento do capital humano e proteção da vida
A educação é fundamental na luta contra a pobreza e a desigualdade. Em dezembro de 
2021, lançamos o Livro Branco da Educação do Sahel, que identifica as principais metas 
para o enfrentamento da crise de aprendizagem da região. Com base nesse documento, 
os líderes do G5 do Sahel concordaram em priorizar reformas para melhorar a qualidade 
da educação, aumentar a presença de meninas no ensino médio e fortalecer as compe-
tências básicas e a alfabetização de jovens adultos. Em junho de 2022, lançamos uma 
estratégia regional de educação durante uma reunião ministerial em Gana. A estratégia foi 
endossada por mais de 40 ministros de Finanças e de Educação, que também divulgaram 
um apelo conjunto para expandir reformas e construir uma coalizão regional para melhorar 
os resultados de educação dos países. 

Também em Gana, ajudamos a dar acesso à educação remota a 4,5 milhões de alunos 
durante a pandemia e fornecemos kits de saneamento e refeições escolares diárias a mais 
de 5,8 milhões de crianças. Em toda a região, apoiamos o Projeto de Centros de Excelên-
cia de Ensino Superior Africanos para Gerar Impactos de Desenvolvimento, que expandiu 
significativamente o ensino em nível de pós-graduação, com a matrícula de mais de 14 mil 
alunos, dos quais mais de 30% são mulheres. O projeto também abriu mais de 2 mil vagas 
de estágio.

O Grupo Banco Mundial agiu rapidamente para ajudar os países a fortalecer sua 
preparação para pandemias e seus sistemas de saúde, tendo fornecido, inclusive, 
US$ 926 milhões para apoiar programas de vacinação contra a Covid-19 em toda a região 
durante o exercício financeiro de 2022. Ajudamos a Mauritânia a ativar o Centro Nacio-
nal de Operações de Emergência de Saúde Pública; fornecer equipamentos e ferramentas 
de proteção individual para melhorar a detecção de casos e o rastreamento de contatos; 
e manter o funcionamento de serviços essenciais de saúde. Além disso, fornecemos ao 
país medicamentos e vacinas. Na Nigéria, apoiamos os esforços nacionais para erradicar 
a poliomielite: como resultado, em setembro de 2021, a OMS declarou o país livre da pólio.

Garantia de maior resiliência climática
A região da África Ocidental e Central enfrenta crescente insegurança alimentar, impul-
sionada por desafios estruturais como fragilidade, altos níveis de pobreza, mudanças cli-
máticas, degradação ambiental e baixa produtividade agrícola. Até 10 milhões a mais de 
pessoas podem passar a uma situação de insegurança alimentar devido à guerra na Ucrâ-
nia. Para lidar com essas preocupações urgentes, estamos apoiando o Projeto Regional 
de Resiliência do Sistema Alimentar (de US$ 330 milhões), bem como as operações de 
resposta a emergências alimentares em Burkina Faso, Cameroun, Mauritânia e Níger. 

FIGURA 2. ÁFRICA OCIDENTAL E CENTRAL
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR • EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
PARCELA DO TOTAL DE: US$ 12,6 BILHÕES
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https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/afw-from-school-to-jobs-a-journey-for-the-young-people-of-western-and-central-africa
https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/afw-from-school-to-jobs-a-journey-for-the-young-people-of-western-and-central-africa
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Continuamos a ajudar os países a fortalecer sua capacidade de absorver, adaptar e 
transformar seus sistemas em resposta às mudanças climáticas. No âmbito da iniciativa 
Grande Muralha Verde, um programa multissetorial em vigor no Sahel e na África Ociden-
tal, ajudamos a restaurar mais de 1,6 milhão de hectares de terras ameaçadas pela ari-
dez e desertificação, beneficiando mais de 17 milhões de pessoas na última década. Na 
Nigéria, o Projeto de Gestão de Bacias Hidrográficas e Erosão capacitou 185 mil servidores 
públicos locais e membros da comunidade em gestão da degradação da terra, conserva-
ção do solo e da água, planejamento da gestão de bacias hidrográficas, agricultura sus-
tentável, gestão de resíduos e captação de água. O projeto também ajudou o governo da 
Nigéria a lançar títulos verdes (green bonds) na África, arrecadando US$ 30 milhões em 
2017 e US$ 41 milhões em 2019.

Para mais informações, ver  
www.worldbank.org/en/region/afr/western-and-central-africa.

TABELA 5: ÁFRICA OCIDENTAL E CENTRAL
RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS 
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 267 351 471

Crescimento populacional (% anual) 2,7 2,8 2,6

RNB per capita  
(método Atlas, US$ correntes) 456 1.576 1.729

Crescimento do PIB per capita (% anual) 1,0 4,1 1,2

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 156 148 136

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 50 55 60

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 48 53 57

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 142 165 221

Pobreza extrema  
(% da população que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia, PPC de 2011)

58,6 42,2 30,5

Serviço da dívida como proporção  
das exportações de bens, serviços  
e renda primária 

11 3 12

Coeficiente da taxa de participação  
de mulheres em relação a homens na força 
de trabalho (%) (estimativa da OIT modelada)

84 84 81

Emprego vulnerável, total (% do emprego 
total) (estimativa da OIT modelada) 86 82 79

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
por mil nascidos vivos 169 121 94

Taxa de conclusão do ensino fundamental I 
(% da faixa etária relevante)b 54 68 70

Usuários de internet (% da população) 0 7 34

Acesso à energia elétrica (% da população) 34 42 52

Consumo de energia renovável  
(% do consumo total final de energia) 83 81 77

Pessoas com acesso a serviços  
de saneamento básico (% da população) 22 28 35

Pessoas com acesso a serviços básicos  
de água potável (% da população) 50 61 72

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPC = paridade de poder de compra.
a.   Dados mais atuais disponíveis de 2015 a 2021; ver http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b.   Os dados incluem todos os países de renda baixa e média da África Subsaariana.

http://data.worldbank.org


Ajuda a Cabo Verde na vacinação contra a Covid-19
Localizada a 500 km da costa da África Ocidental, a República de Cabo Verde é um arqui-
pélago com dez ilhas. No início da pandemia de Covid-19, o governo suspendeu todas as 
viagens internacionais para impedir a propagação do vírus. No entanto, isso afetou a vida 
e os meios de subsistência da população. O turismo — um dos principais motores do 
crescimento econômico do país — foi repentinamente interrompido, e muitas pessoas 
perderam seus empregos. 

No início de 2021, as vacinas ofereceram uma esperança de retomada, mas a frag-
mentação do território cabo-verdiano impunha desafios para a vacinação de seus mais 
de 400 mil habitantes. O país registrou um rápido crescimento na demanda por vacinas, 
e o governo começou a distribuí-las em março de 2021 com o apoio do Grupo Banco 
Mundial e de outros parceiros bilaterais e multilaterais. A campanha expandiu-se rapida-
mente no final de 2021, beneficiando-se de uma maior disponibilidade de vacinas graças 
à assistência internacional, inclusive com apoio do Banco. Desde fevereiro de 2021, for-
necemos US$ 15 milhões da AID para ajudar Cabo Verde a comprar e distribuir vacinas 
para sua população. 

O Banco também ajudou o país a lançar seu passaporte sanitário digital: o NhaCard. 
O documento foi desenvolvido para fornecer certificados de teste e vacinação contra 
a Covid-19  aos cidadãos cabo-verdianos, bem como acesso a telemedicina e outros 
serviços de saúde. O governo introduziu o passaporte em julho de 2021  e instituiu a 
obrigatoriedade da apresentação de comprovantes de vacinação em eventos culturais, 
espetáculos musicais, restaurantes, bares e voos de longa distância. O NhaCard já é 
reconhecido em todos os países europeus e foi fundamental para permitir que o país 
reabrisse suas fronteiras ao turismo. 

Graças a um sistema de saúde robusto e a uma estratégia de distribuição confiável, 
Cabo Verde tornou-se um modelo de resposta à Covid-19 e campanhas de vacinação. 
Com mais de 70% dos adultos totalmente vacinados, o país tem a terceira maior taxa de 
cobertura vacinal da África Subsaariana, ficando atrás apenas de Seicheles e Maurício.
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Leste Asiático e Pacífico

No início de 2022, a região do Leste Asiático e Pacífico parecia estar pronta para superar 
os desafios relacionados à Covid-19. No entanto, os choques da guerra na Ucrânia inter-
romperam a oferta de commodities, arrocharam os mercados financeiros e reduziram o 
crescimento global. Esses choques agravaram os riscos dos efeitos da pandemia, o arro-
cho financeiro em meio ao aumento das taxas de juros e a desaceleração da China, que 
enfrentava o ressurgimento da Covid-19.

Alguns países maiores estavam em condições melhores para enfrentar tais choques; 
mesmo assim, as repercussões pesaram sobre a atividade econômica na maior parte da 
região. A projeção de crescimento regional em 2022, estimada em 5,4% em outubro de 
2021, caiu para 4,4%. Se as condições globais piorarem e as respostas das políticas nacio-
nais forem insuficientes, o crescimento poderá sofrer uma desaceleração mais acentuada 
(para 4%), o que poderia levar 6 milhões a mais de pessoas à pobreza (ou seja, a ter que 
viver com menos de US$ 5,50 por dia) em 2022. No entanto, os países podem diminuir 
esses riscos e aproveitar as oportunidades por meio de reformas ousadas de suas políticas 
fiscais, prudenciais, comerciais e de inovação.

Assistência do Banco Mundial
No exercício financeiro de 2022, o Banco aprovou US$ 7,2 bilhões para 62 operações na 
região, com US$ 5,5 bilhões em compromissos do BIRD e US$ 1,7 bilhão em compromis-
sos da AID. O Banco também firmou contratos de Serviços de Consultoria Reembolsáveis 
com dois países, perfazendo um total de US$ 3 milhões. 

Nossas atividades na região se concentram em quatro áreas principais: recuperação 
econômica; capital humano e inovação; infraestrutura resiliente; e sustentabilidade. A res-
posta à Covid-19 é parte integrante de nosso trabalho. Continuamos a aprofundar nossas 
parcerias com alguns dos países-membros não mutuários da região, entre os quais Coreia, 
Malásia e Singapura, o que nos permite gerar e trocar conhecimentos, lições e soluções 
para prioridades compartilhadas. 

Construção de capital humano 
Investir em capital humano é fundamental para garantir o crescimento sustentável de 
longo prazo e reduzir a pobreza. No Camboja, estamos apoiando o Projeto de Melhoria do 
Ensino Secundário, que busca fortalecer a gestão escolar e aprimorar as competências 
dos professores. Mais de 2 mil professores e 500 gestores escolares se inscreveram até 
agora. Eles puderam desenvolver habilidades em informática e ambientes virtuais, o que 
promove a melhoria do ensino e seu desenvolvimento profissional. 

Na Indonésia, apoiamos um programa de auxílio emergencial que busca alcançar rapi-
damente 10 milhões de famílias pobres e vulneráveis, de forma a preservar seus meios de 
subsistência. Essa iniciativa foi complementada por um financiamento da IFC, que forne-
ceu liquidez adicional a uma fábrica de alimentos numa região de fronteira para preservar 
empregos. Nas Filipinas, o financiamento do Banco viabilizou transferências emergenciais 
de renda para 4,4 milhões de famílias pobres e vulneráveis, além de prestar assistência 
técnica intensiva para apoiar os sistemas de distribuição. A IFC contribuiu com apoio com-
plementar para PMEs e instituições de microfinanças de propriedade de mulheres no país.

Promoção de recuperação econômica
Ajudamos os países a expandir as oportunidades do setor privado e criar um ambiente 
propício para investimentos e inovação, com o propósito de promover o crescimento sus-
tentável. Em Fiji, estamos apoiando reformas para viabilizar a recuperação do setor privado, 
entre as quais a criação de um mercado de títulos empresariais e soluções digitais para 

TABELA 6: LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO
COMPROMISSOS E DESEMBOLSOS REGIONAIS NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2020 A 2022

COMPROMISSOS (US$, MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$, MILHÕES)

EF‑20 EF‑21 EF‑22 EF‑20 EF‑21 EF‑22

BIRD 4.770 6.753 5.482 4.679 4.439 5.439

AID 2.500 1.115 1.673 1.589 1.297 1.502

Portfólio de operações em implementação em 30 de junho de 2022: US$ 34,7 bilhões.
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melhorar a eficiência e a relação custo-benefício das transações comerciais e de varejo 
para PMEs. Na Tailândia, fornecemos suporte técnico e analítico para instrumentos basea-
dos no mercado de forma a ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Na Mon-
gólia, ajudamos a conectar os pastores aos mercados e a melhorar a produção pecuária. 
Também estamos apoiando o Projeto de Conectividade e Corredor Econômico Regional 
do Sudeste Asiático, que melhorará a conectividade de transporte resiliente ao clima e o 
comércio regional ao longo de um corredor leste-oeste que atravessa o norte da República 
Democrática Popular do Laos. O Banco também forneceu financiamento e assessoria 
para a empresa de energia elétrica do Vietnã, o que a ajudou a obter sua primeira classifi-
cação de crédito da Fitch; como resultado, a empresa conseguiu obter financiamento no 
mercado. 

Mobilização de financiamento climático para um crescimento resiliente
Estamos ajudando vários países da região, entre os quais a China, a Indonésia, a Malásia e 
o Vietnã, a elaborar roteiros e planos de ação para instrumentos nacionais de precificação 
do carbono e fortalecer seus marcos jurídicos e regulatórios. Também estamos ajudando 
os países a acelerar o fornecimento de créditos para reduzir as emissões. Isso inclui a apro-
vação de um total de US$ 216 milhões em acordos de pagamento pela redução de emis-
sões no âmbito da Parceria para o Carbono Florestal (Forest Carbon Partnership Facility) 
em Fiji, Indonésia, República Democrática do Laos e Vietnã. 

Na Indonésia, estamos ajudando a reabilitar 600  mil hectares de manguezais, forta-
lecendo a gestão das áreas e mobilizando recursos de potenciais créditos de carbono. 
Também estamos trabalhando com a província de Jambi, na Indonésia, para melhorar o 
manejo da paisagem de cerca de 5 milhões de hectares de florestas, ajudando a reduzir as 
emissões e promovendo meios de subsistência alternativos. No Vietnã, estamos ajudando 
a mobilizar investidores privados e mercados de energia renovável, ao mesmo tempo que 
apoiamos as comunidades locais fornecendo mais de 1 milhão de créditos certificados de 
redução de emissões a partir de pequenos projetos hidrelétricos. Isso resultou em mais de 
US$ 220 milhões em investimentos adicionais de bancos locais e do setor privado. 

Aumento da resiliência e da sustentabilidade 
O Leste Asiático e o Pacífico continuam altamente vulneráveis aos efeitos das mudan-
ças climáticas. Colaboramos com vários países da região para aumentar sua resiliência; 
reduzir a poluição e as emissões; apoiar a agricultura inteligente em termos de clima; e 
realizar a transição rumo a energias limpas ou renováveis. No Camboja, estamos ajudando 
a melhorar a resiliência climática, melhorando o acesso rodoviário a hospitais e escolas 
em áreas rurais e reduzindo, ao mesmo tempo, os custos de transporte e os riscos para a 
logística e as cadeias de suprimentos agrícolas. Ajudamos a Indonésia a desenvolver sua 
primeira usina hidrelétrica reversível, o que amplia sua capacidade de geração de ener-
gia durante os picos de demanda e, ao mesmo tempo, apoia a transição energética e a 
descarbonização. 

Nas Ilhas Marshall, estamos apoiando a proteção contra desastres em comunidades 
urbanas por meio de estruturas públicas e espaços urbanos mais resilientes ao clima, bem 
como uma melhor adaptação climática. Isso inclui a construção de estruturas de proteção 
costeira (diques, barreiras e aterros) para proteger a infraestrutura em Majuro com base 
em produtos de conhecimento do Banco, tais como o estudo Adapting to Rising Sea Levels 
in Marshall Islands [Adaptação à Elevação do Nível do Mar nas Ilhas Marshall] o relatório 
Legal Dimensions of Sea Level Rise [Dimensões Legais da Elevação do Nível do Mar].
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TABELA 7: LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO
RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS  
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 1.816 1.966 2.122

Crescimento populacional (% anual) 1,0 0,7 0,4

RNB per capita  
(método Atlas, US$ correntes) 910 3.755 9.300

Crescimento do PIB per capita (% anual) 6,6 9,1 6,9

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 632 212 20

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 72 75 78

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 68 71 73

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 4.137 9.648 12.492

Pobreza extrema  
(% da população que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia, PPC de 2011)

34,8 10,8 0,9

Serviço da dívida como proporção  
das exportações de bens, serviços  
e renda primária 

16 5 10

Coeficiente da taxa de participação  
de mulheres em relação a homens na força 
de trabalho (%) (estimativa da OIT modelada)

82 79 80

Emprego vulnerável, total (% do emprego 
total) (estimativa da OIT modelada) 62 51 45

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
por mil nascidos vivos 42 23 14

Taxa de conclusão do ensino fundamental I 
(% da faixa etária relevante) 92 96 98

Usuários de internet (% da população) 2 29 67

Acesso à energia elétrica (% da população) 91 95 98

Consumo de energia renovável  
(% do consumo total final de energia) 32 16 15

Pessoas com acesso a serviços  
de saneamento básico (% da população) 56 74 90

Pessoas com acesso a serviços básicos  
de água potável (% da população) 80 88 94

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPC = paridade de poder de compra.
a.  Dados mais atuais disponíveis de 2015 a 2021; ver http://data.worldbank.org para atualizações de dados.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/eap.
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Enfrentamento da Covid‑19 
Desde o início da pandemia, já fornecemos US$ 1,4 bilhão para financiar a compra e dis-
tribuição de vacinas, testes e tratamentos para a Covid-19 na região do Leste Asiático e 
Pacífico, com ênfase nas pessoas mais pobres e vulneráveis. Parcerias fortes e abordagens 
de financiamento flexíveis desempenharam um papel importante para ajudar os países 
a ampliar seus programas de vacinação e, ao mesmo tempo, investir em saúde e prote-
ção social. Isso inclui ações que visam a fortalecer o sistema de saúde de Fiji e ajudar a 
Indonésia a tomar ações rápidas para garantir a implantação eficaz de seus programas de 
vacinação.

http://data.worldbank.org
http://www.worldbank.org/eap


Apoio à resposta à Covid-19 nas Filipinas
A Covid-19 cobrou um alto preço das Filipinas. Além da perda de vidas e dos impactos 
sanitários, a economia sofreu uma contração de 9,5% em 2020 devido a quedas de con-
sumo, investimentos, exportações, turismo e remessas bancárias internacionais. Muitas 
pessoas perderam o emprego, sofreram com a escassez de alimentos e enfrentaram difi-
culdades para acessar serviços de saúde. Para limitar a propagação do vírus, as autori-
dades implementaram quarentenas e regras que limitavam a mobilidade e as operações 
comerciais. Desde então, o país lançou um programa de vacinação em grande escala e 
fortaleceu seu sistema de saúde, com foco nas pessoas mais pobres e vulneráveis. 

Em abril de 2020, fornecemos US$ 100 milhões para atender às necessidades urgen-
tes de saúde do país e reforçar a preparação do sistema de saúde pública. Esses recursos 
ajudaram o país a adquirir equipamentos de proteção individual; medicamentos antivi-
rais, antibióticos e outros; e suprimentos e equipamentos médicos, tais como respira-
dores, monitores cardíacos, aparelhos de raio X, equipamentos laboratoriais e kits de 
testagem. Em março de 2021, fornecemos US$ 500 milhões adicionais para ajudar o país 
a adquirir e distribuir vacinas contra a Covid-19, priorizando profissionais de saúde da 
linha de frente, idosos, professores, servidores públicos, povos indígenas e outros grupos 
vulneráveis. Outros US$ 300 milhões disponibilizados em dezembro de 2021 permitiram 
a vacinação dos jovens e a aplicação de doses de reforço para profissionais de saúde e 
outros grupos de risco. 

Com altas taxas de vacinação e uma maior capacidade de resposta sanitária, as Fili-
pinas são, agora, mais capazes de gerenciar a pandemia. O apoio do Banco e de outros 
parceiros de desenvolvimento ajudou o país a aplicar mais de 153 milhões de doses da 
vacina contra a Covid-19 até junho de 2022. Atualmente, o número de casos é baixo. As 
pessoas podem viajar livremente e acessar serviços de saúde com mais facilidade; e 
a maioria das empresas está de portas abertas. A economia começou a se recuperar, 
tendo crescido 8,3% no primeiro trimestre de 2022. Apesar das incertezas globais, espe-
ra-se que o crescimento continue até 2022, em meio ao declínio do número de casos de 
Covid-19, ao aumento da mobilidade e à retomada mais ampla das atividades econômi-
cas e sociais.

Destaque
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Europa e Ásia Central

Após a Covid-19, a invasão da Ucrânia pela Rússia é o segundo maior choque em dois anos 
a desencadear uma contração econômica nos países em desenvolvimento da Europa e da 
Ásia Central. A produção regional deve encolher 3% em 2022, à medida que os impactos da 
guerra repercutem nos mercados financeiros e de commodities, nas relações comerciais e 
migratórias e na confiança de empresas e consumidores.

A guerra aumentou os riscos de estresse financeiro generalizado, inflação e insegu-
rança alimentar. Uma guerra prolongada provavelmente aumentará ainda mais as incer-
tezas políticas e fragmentará a integração regional de comércio e investimentos. Ela já é 
responsável pela maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. 

Assistência do Banco Mundial
No exercício financeiro de 2022, o Banco Mundial aprovou US$ 8,5 bilhões em emprés-
timos para 47  operações na região, com US$  6  bilhões em compromissos do BIRD e 
US$ 2,5 bilhões em compromissos da AID. O Banco também apoiou 16 contratos de Servi-
ços de Consultoria Reembolsáveis com seis países, perfazendo um total de US$ 36 milhões.

No curto prazo, estamos priorizando medidas de apoio ao enfrentamento dos impactos 
da Covid-19 e da guerra. Além do apoio à Ucrânia e aos países que acolhem refugiados, 
como a Moldávia e a Romênia, o foco inclui eficiência e segurança energética, e transição 
verde; segurança alimentar; e investimentos regionais. Pensando no longo prazo, continu-
amos a trabalhar com quatro grandes prioridades na região: apoiar uma transição verde, 
fomentar o capital humano, habilitar mercados e construir e fortalecer instituições. 

Apoio a uma transição verde
A transição verde tornou-se ainda mais importante para nossos esforços de apoio ao 
crescimento, à resiliência e à inclusão na região. A guerra na Ucrânia impõe prioridades 
urgentes; ao mesmo tempo, ressalta a importância de acelerar o abandono dos combustí-
veis fósseis para alcançar maior segurança energética e garantir uma transição justa que 
não deixe nenhuma comunidade para trás. Apoiamos os países em sua transição verde, 
enfrentando temas como a extração insustentável de recursos e a degradação ambien-
tal, fortalecendo a resiliência a desastres naturais e mudanças climáticas, investindo em 
infraestrutura inclusiva e promovendo fontes de energia mais limpas. Esses esforços são 
subsidiados por nosso trabalho analítico, como o Relatório Nacional de Desenvolvimento 
e Clima da Turquia — o primeiro da região — e o Relatório de Economia Circular da União 
Europeia. Estamos avaliando onde os países perderão empregos “marrons” (aqueles em 
setores que dependem muito de combustíveis fósseis e não abordam impactos potencial-
mente negativos no meio ambiente) e onde podem ser criados empregos verdes, inclusive 
para ajudar a garantir que mulheres e jovens, especialmente de comunidades vulneráveis 
e marginalizadas, possam ampliar sua participação na força de trabalho.

Estamos apoiando essa transição na Polônia, na Sérvia e no Uzbequistão, tornando 
mais verdes seus sistemas de aquecimento residencial por meio de maior eficiência 
energética e de fontes de energia renováveis, como, por exemplo, a solar. Na Turquia, for-
necemos US$ 300 milhões para fortalecer o investimento do setor privado em energia geo-
térmica. No Tajiquistão e no Uzbequistão, estamos ajudando a restaurar paisagens para 
enfrentar a degradação ambiental, ao passo que, em países como Bósnia-Herzegovina, 
Tajiquistão, Turquia e Uzbequistão, estamos apoiando modelos de agricultura inteligente 
em termos de clima. Também estamos aumentando a resiliência climática e a desastres, 
inclusive em cidades turcas. Na República do Quirguistão, estamos garantindo que consi-
derações climáticas estejam refletidas em projetos de infraestrutura, como, por exemplo, 
serviços hídricos resilientes ao clima. Também estamos fornecendo financiamento para 
políticas de desenvolvimento a países como Cazaquistão, Moldávia, Romênia e Uzbequis-
tão, de forma a viabilizar a adoção de políticas essenciais e reformas institucionais que 
visem a uma transição verde.

TABELA 8: EUROPA E ÁSIA CENTRAL
COMPROMISSOS E DESEMBOLSOS REGIONAIS NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2020 A 2022

COMPROMISSOS (US$, MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$, MILHÕES)

EF‑20 EF‑21 EF‑22 EF‑20 EF‑21 EF‑22

BIRD 5.699 4.559 5.974 3.100 3.625 4.580

AID 1.497 1.315 2.511 365 880 764

Portfólio de operações em implementação em 30 de junho de 2022: US$ 35,9 bilhões.
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Fomento do capital humano
Continuamos a abordar os riscos urgentes para o capital humano — inclusive desafios 
regionais relacionados à educação, ao envelhecimento da população e à saúde  — que 
foram exacerbados pelos impactos da Covid-19. Nosso apoio inclui financiamento emer-
gencial para sistemas de saúde, vacinação e proteção social no Tajiquistão, na Turquia e na 
Ucrânia. Também estamos ajudando na formação de capital humano adaptável e inclusivo 
por meio de acesso ampliado a serviços de saúde de qualidade, além de educação, prote-
ção social e empregos.

Na Geórgia, um Programa para Resultados de US$ 400 milhões está ajudando a melho-
rar esses aspectos de capital humano, apoiando a prestação mais eficiente de serviços e 
promovendo a inclusão de grupos desfavorecidos e vulneráveis. O programa melhorará 
a cobertura de proteção social para famílias pobres com crianças, conectará pessoas 
desempregadas a oportunidades de emprego, fortalecerá os serviços de saúde primária e 
os cuidados hospitalares, melhorará as instalações e a qualidade do ensino nas escolas e 
promoverá ferramentas digitais para a educação. Também apoiamos a educação inclusiva 
e sustentável na Armênia e na Croácia; melhores sistemas de saúde na Albânia e na Bós-
nia-Herzegovina; e reformas do mercado de trabalho e da assistência social no Kosovo e 
na Turquia.

Habilitação dos mercados 
O fortalecimento da concorrência é fundamental para promover dinamismo, inovação e 
investimentos. Ajudamos os países a progredir em sua transição rumo a uma economia 
de mercado e impulsionar investimentos do setor privado. No Cazaquistão, fornecemos 
US$ 400 milhões para apoiar reformas institucionais e políticas que visam a criar uma eco-
nomia mais competitiva impulsionada por um setor privado dinâmico e um setor público 
responsável. Fornecemos US$ 56 milhões ao Kosovo para estimular o crescimento eco-
nômico e garantir uma recuperação sustentável e inclusiva da Covid-19, com foco em 
medidas regulatórias que promovam o desenvolvimento do setor privado e acelerem a 
digitalização. 

No Uzbequistão, estamos ajudando a acelerar as reformas para passar de um modelo 
controlado pelo Estado para outro mais voltado para o mercado, principalmente no setor 
agrícola. Também estamos promovendo o desenvolvimento empresarial nas áreas rurais 
do país por meio de incubadoras de empresas, serviços de consultoria, acesso a mercados, 
tecnologias verdes e financiamento para o empreendedorismo feminino. No Tajiquistão, 
estamos melhorando as condições para os bancos comerciais concederem empréstimos 
a pequenas e médias empresas. Em Moldova, estamos ajudando a reduzir os encargos 
regulatórios das empresas e aumentar seu acesso a linhas financiamento como forma de 
fortalecer a competitividade das exportações.

Construção e fortalecimento de instituições 
Continuamos a ajudar os países a construir instituições mais eficientes, transparen-
tes e inclusivas. Isso inclui a promoção de políticas macrofinanceiras e marcos regu-
latórios robustos, bem como a reforma das empresas estatais. Na Ucrânia, aprovamos 
US$ 350 milhões em recursos de apoio orçamentário em dezembro de 2021 para abrir os 
mercados fundiários por meio do fortalecimento da governança e da gestão, apoiar refor-
mas comerciais para melhorar a conectividade com a União Europeia e reforçar a rede de 
segurança social para os aposentados, que são mais vulneráveis a choques de saúde e 
renda, como os que observamos durante a pandemia de Covid-19. 
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Na Armênia, estamos ajudando a modernizar os serviços públicos e a facilitar a trans-
formação econômica, fortalecendo a prestação de serviços digitais. No Uzbequistão, 
estamos fortalecendo a capacidade do sistema nacional de estatísticas para preencher 
a carência de dados em áreas prioritárias de desenvolvimento, tais como igualdade de 
gênero, redução da pobreza e sustentabilidade ambiental. Na Albânia e no Tajiquistão, aju-
damos a aprimorar o desempenho e a gestão dos serviços de saneamento básico, bem 
como aumentar o acesso a esses serviços. Por fim, na República do Quirguistão, estamos 
ajudando a melhorar o desempenho financeiro e a confiabilidade do setor elétrico.

TABELA 9: EUROPA E ÁSIA CENTRAL
RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS  
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 369 378 402

Crescimento populacional (% anual) 0,0 0,6 0,2

RNB per capita  
(método Atlas, US$ correntes) 1.796 7.415 8.351

Crescimento do PIB per capita (% anual) 8,4 5,0 6,6

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 34 11 5

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 73 75 77

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 62 66 69

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 2.583 2.846 2.943

Pobreza extrema  
(% da população que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia, PPC de 2011)

7,4 2,4 1,1

Serviço da dívida como proporção  
das exportações de bens, serviços  
e renda primária 

19 22 27

Coeficiente da taxa de participação  
de mulheres em relação a homens na força 
de trabalho (%) (estimativa da OIT modelada)

73 73 70

Emprego vulnerável, total (% do emprego 
total) (estimativa da OIT modelada) 23 19 18

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
por mil nascidos vivos 36 18 11

Taxa de conclusão do ensino fundamental I 
(% da faixa etária relevante) 94 98 100

Usuários de internet (% da população) 2 38 80

Acesso à energia elétrica (% da população) 100 100 100

Consumo de energia renovável  
(% do consumo total final de energia) 5 5 6

Pessoas com acesso a serviços  
de saneamento básico (% da população) 88 91 95

Pessoas com acesso a serviços básicos  
de água potável (% da população) 93 95 96

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPC = paridade de poder de compra.
a.  Dados mais atuais disponíveis de 2015 a 2021; ver http://data.worldbank.org para atualizações de dados.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/eca.

http://data.worldbank.org
http://www.worldbank.org/eca
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Mobilização de apoio rápido para a Ucrânia em meio à guerra
A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 desencadeou uma catástrofe huma-
nitária, ameaçando a estabilidade geopolítica e a recuperação da economia global, que já 
apresentava desigualdades. A guerra tem um custo alto para a Ucrânia, que se reflete em pres-
sões fiscais e financeiras, interrupções no comércio, deslocamento de milhões de pessoas e 
grandes danos à infraestrutura. O país enfrenta uma contração do PIB de 45% em 2022 e terá 
uma recuperação lenta depois disso. Dependendo de quanto tempo a guerra durar, a porcen-
tagem de ucranianos que vivem com US$ 5,50 por dia ou menos deve aumentar para 19,8% em 
2022 (de 1,8% em 2021), com outros 59% correndo risco de passar a uma situação de pobreza. 
Os danos à capacidade produtiva e exportadora e ao capital humano também terão repercus-
sões econômicas e sociais duradouras. Embora os esforços de reconstrução possam impulsio-
nar o crescimento acima de 7% até 2025, o PIB deve ficar um terço menor do que era em 2021. 

O Banco tem agido rapidamente para enfrentar os impactos da guerra e apoiar as priori-
dades mais urgentes, inclusive para oferecer estabilidade macroeconômica, serviços públicos 
essenciais e ajuda humanitária. Antes da Mesa-Redonda Ministerial sobre o Apoio à Ucrânia, 
realizada no âmbito das Reuniões de Primavera de 2022, elaboramos o documento Relief, 
Recovery and Resilient Reconstruction [Alívio, Recuperação e Reconstrução Resiliente], que 
recomendava áreas de ação imediata para ajudar a recuperar a renda e reduzir a pobreza, bem 
como prioridades para apoiar a recuperação e a reconstrução resilientes e inclusivas.

Diferentemente de muitos países em situação de conflito, e apesar de seus recursos limi-
tados, a Ucrânia continua a fornecer serviços básicos, reparar infraestruturas danificadas e 
realizar operações emergenciais de resgate por meio de seus governos central e regional. Após 
o início da guerra, mobilizamos rapidamente um pacote de apoio orçamentário com recursos 
do Banco e de parceiros para ajudar a garantir a prestação de serviços públicos essenciais e o 
pagamento de despesas sociais, como os salários dos funcionários dos hospitais e as pensões 
de idosos e vulneráveis. Isso incluiu cerca de US$  490  milhões em financiamento do BIRD, 
reforçados com cerca de US$ 140 milhões em garantias bilaterais de doadores ao BIRD. Além 
disso, mobilizamos doações de parceiros bilaterais por meio de um fundo fiduciário de vários 
doadores, além de financiamento paralelo. Também aprovamos US$ 91 milhões em financia-
mento adicional para manter o apoio às necessidades emergenciais decorrentes da pande-
mia de Covid-19, incluindo programas de vacinação. Em junho, aprovamos um financiamento 
adicional de US$ 1,5 bilhão — sendo US$ 1 bilhão em apoio excepcional da AID, e a diferença, 
fornecida por garantias de doadores — para ajudar o governo a manter as operações e custear 
os salários em meio a enormes pressões fiscais e financeiras. 

Também estamos ajustando e reestruturando projetos existentes na Ucrânia. Isso inclui 
US$  100  milhões em financiamento realocado para cobrir bolsas de estudo para mais de 
220 mil estudantes de famílias de renda baixa, o que ajudará a preservar o capital humano do 
país. Também comprometemos US$ 35 milhões no âmbito de um projeto de saúde em vigor 
para adquirir e fornecer equipamentos e suprimentos médicos emergenciais para hospitais 
que atendem pessoas em áreas afetadas pela guerra. Por fim, realocamos US$ 99 milhões de 
um projeto existente, por meio de um Componente Contingencial de Resposta a Emergências, 
para atender às necessidades mais urgentes das pessoas deslocadas internamente.

Destaque

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099608405122216371/idu08c704e400de7a048930b8330494a329ab3ca
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099608405122216371/idu08c704e400de7a048930b8330494a329ab3ca
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América Latina e Caribe

A economia da região da América Latina e Caribe registrou uma recuperação de 6,7% em 
2021 após uma queda acentuada no ano anterior, retomando quase completamente os 
níveis de PIB anteriores à pandemia. No entanto, os custos sociais da crise foram devas-
tadores, e muitas cicatrizes permanecem. As perspectivas de crescimento lento (2,5% em 
2022 e 1,9% em 2023) levantam temores de um novo ciclo de baixo crescimento e ganhos 
sociais escassos. 

A pobreza atingiu seu ponto mais alto em décadas. Com exceção do Brasil, que imple-
mentou medidas generosas de mitigação, as taxas de pobreza (pessoas que vivem com 
menos de US$ 5,50 por dia) permanecem quase 2 pontos percentuais acima dos níveis 
pré-pandemia, em 27,5%. Os efeitos da crise também serão sentidos no longo prazo. As 
crianças em idade escolar perderam até um ano e meio de educação, o que deve resultar 
numa perda de 12% nos ganhos ao longo da vida. Os níveis de emprego recuperaram-se 
apenas parcialmente, e o crescimento econômico continua a enfrentar sérios desafios.

Assistência do Banco Mundial
No exercício financeiro de 2022, o Banco Mundial aprovou US$ 10,4 bilhões em emprés-
timos para 55  operações na região, com US$  9,4  bilhões em compromissos do BIRD e 
US$ 1 bilhão em compromissos da AID. Assinamos um contrato de Serviços de Consulto-
ria Reembolsáveis com o Chile no valor de US$ 200 mil.

O Banco Mundial apoia os países da região, protegendo e investindo em capital 
humano; aumentando a resiliência para melhor gerenciar e resistir a choques; promo-
vendo o crescimento inclusivo; atraindo investimentos privados; fortalecendo as institui-
ções; e interagindo com grupos tradicionalmente excluídos, tais como povos indígenas, 
afrodescendentes e comunidades rurais. Também ajudamos os países a implementar 
reformas estruturais e promover a inclusão, a igualdade de gênero e o crescimento verde. 
No exercício financeiro de 2022, o Banco concentrou-se em reverter os impactos da crise 
da Covid-19 e promover um crescimento mais equitativo e sustentável em toda a região. 
Isso inclui apoio à saúde, à proteção social e à educação, bem como ajuda às empresas, 
promoção da geração de empregos e auxílio para a compra e distribuição de vacinas. 

Promoção do crescimento inclusivo
Apoiamos o crescimento inclusivo ajudando os países a melhorar sua produtividade, gerar 
empregos, fortalecer os sistemas de proteção social, promover a transformação digital e 
criar oportunidades para todos. Na Bolívia, um projeto de US$ 254 milhões tem apoiado a 
resposta à Covid-19 desde o início da pandemia. As ações incluem a expansão da proteção 
social por meio do fornecimento de transferências emergenciais de renda para mais de 
3,5 milhões de pessoas, das quais mais de 1,5 milhão são mulheres. No Caribe, estamos 
ajudando a expandir as redes 3G para alcançar mais de 95% das pessoas em Granada, 
Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas, além de conectar cerca de 70 mil pessoas nesses 
países a redes digitais de alta qualidade. O objetivo é fornecer acesso a serviços essenciais 
e melhorar as conexões com os mercados.

Investimento em capital humano
Colaboramos com os países para promover acesso a serviços de saúde e educação de 
qualidade para todos. Na Colômbia, apoiamos os esforços do governo para integrar os 
migrantes venezuelanos, o que incluiu a garantia de acesso à educação para milhares de 
crianças migrantes. Também estamos apoiando dois programas (que totalizam mais de 

TABELA 10: AMÉRICA LATINA E CARIBE
COMPROMISSOS E DESEMBOLSOS REGIONAIS NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2020 A 2022

COMPROMISSOS (US$, MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$, MILHÕES)

EF‑20 EF‑21 EF‑22 EF‑20 EF‑21 EF‑22

BIRD 6.798 9.464 9.407 5.799 8.741 8.911

AID 978 769 1.030 466 495 510

Portfólio de operações em implementação em 30 de junho de 2022: US$ 33,8 bilhões.
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US$ 1,4 bilhão) para enfrentar os desafios de migração do país, promover a sustentabili-
dade fiscal e melhorar a competitividade do mercado em prol de um crescimento mais 
inclusivo. Na República Dominicana, fornecemos US$ 100 milhões para apoiar a resposta 
à Covid-19, com medidas sanitárias para aumentar o fornecimento de suprimentos e a 
prestação de serviços, financiamento para testes e equipamentos hospitalares, inclusive 
mais de 4.200 leitos de isolamento. 

Fomento de uma recuperação verde e sustentável
A América Latina e o Caribe são altamente vulneráveis a desastres relacionados ao clima 
e aos crescentes desafios das mudanças climáticas, que afetam os mais pobres e desfa-
vorecidos. Colaboramos com os países para apoiar o crescimento verde e sustentável e 
construir infraestruturas mais resilientes. No Brasil, um projeto de US$ 300 milhões está 
ampliando e modernizando a malha rodoviária e proporcionando acesso, em todas as 
estações do ano, para 400 mil pessoas no estado do Tocantins. Também está apoiando 
o desenvolvimento de pequenas empresas nos setores de agricultura e turismo, fortale-
cendo serviços educacionais e aprimorando a gestão ambiental. Na Argentina, estamos 
promovendo o uso sustentável da natureza em quase 200 mil hectares de floresta nativa, 
o que reduz a pressão sobre os ecossistemas ao gerar alternativas econômicas para as 
comunidades rurais. Esses esforços ajudaram a melhorar os meios de subsistência de 
cerca de mil agricultores rurais e povos indígenas que vivem dentro ou ao redor dessas 
áreas protegidas por meio da apicultura, da pecuária sustentável e do turismo baseado 
na natureza. 

Países caribenhos como Dominica, Granada, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia e São 
Vicente e Granadinas são particularmente vulneráveis a eventos climáticos. Promover 
maior conscientização sobre recursos oceânicos sustentáveis é fundamental para a tran-
sição rumo a uma economia azul dinâmica, em que os ativos naturais da região possam 
oferecer oportunidades econômicas para combater a pobreza e o desemprego. No exercí-
cio financeiro de 2022, a AID e o PROBLUE (um fundo fiduciário de vários doadores admi-
nistrado pelo Banco) forneceram financiamento para apoiar um Plano de Ação Estratégico 
para a Economia Azul na região, juntamente com a legislação sobre poluição marinha e 
gestão da pesca e dados sobre recursos oceânicos.

Apoio às metas de desenvolvimento nacionais
Além do financiamento, oferecemos serviços de consultoria, assistência técnica e análises 
para apoiar as metas de desenvolvimento dos países. Nosso relatório regional intitulado 
Strengthening Public Health Surveillance through Wastewater Testing [Fortalecimento 
da Vigilância Sanitária Pública por meio da Testagem de Águas Residuais] analisa como 
os países podem melhorar seus sistemas de detecção, diagnóstico, controle e monitora-
mento de vírus que causam doenças como a Covid-19. Nosso relatório intitulado Inclusion 
of Persons with Disabilities in Latin America and the Caribbean [Inclusão de Pessoas com 
Deficiência na América Latina e Caribe] analisa os obstáculos físicos e legais enfrenta-
dos por pessoas com deficiência e examina formas de promover sua inclusão. No relatório 
The Fast Track to New Skills [Caminho Acelerado para Novas Competências], enfatizamos 
o impacto positivo de formação técnica, ensino superior e programas avançados de for-
mação profissional em tempos de crise, como no caso da pandemia, em que milhões de 
pessoas em toda a região precisam adquirir habilidades para um mundo de trabalho em 
rápida mudança. 

FIGURA 5: AMÉRICA LATINA E CARIBE
EMPRÉSTIMOS DO BIRD E DA AID POR SETOR • EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
PARCELA DO TOTAL DE: US$ 10,4 BILHÕES
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36852
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/02/la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-clave-para-el-desarrollo-sostenible-de-america-latina-y-el-caribe
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/02/la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-clave-para-el-desarrollo-sostenible-de-america-latina-y-el-caribe
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35598
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Também aconselhamos os países sobre como promover mais inclusão e igualdade de 
gênero. No México, propusemos ações políticas para aumentar a participação feminina na 
força de trabalho e reduzir a gravidez na adolescência, especialmente entre os grupos mais 
vulneráveis. No Chile, ajudamos a lançar uma plataforma integrada de gestão de casos 
para fortalecer a governança de instituições que ajudam sobreviventes de violência de 
gênero, permitindo respostas oportunas e monitoramento de casos para evitar atrasos e 
reincidência de violência.

TABELA 11: AMÉRICA LATINA E CARIBE
RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS  
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 469 531 596

Crescimento populacional (% anual) 1,5 1,1 0,9

RNB per capita  
(método Atlas, US$ correntes) 4.021 7.619 7.537

Crescimento do PIB per capita (% anual) 2,1 5,5 5,5

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 66 35 24

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 75 77 79

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 68 71 73

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 1.038 1.296 1.382

Pobreza extrema  
(% da população que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia, PPC de 2011)

12,8 6,1 4,1

Serviço da dívida como proporção  
das exportações de bens, serviços  
e renda primária 

43 14 30

Coeficiente da taxa de participação  
de mulheres em relação a homens na força 
de trabalho (%) (estimativa da OIT modelada)

60 66 68

Emprego vulnerável, total (% do emprego 
total) (estimativa da OIT modelada) 36 33 34

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
por mil nascidos vivos 35 25 16

Taxa de conclusão do ensino fundamental I 
(% da faixa etária relevante) 99 100 99

Usuários de internet (% da população) 3 34 73

Acesso à energia elétrica (% da população) 91 96 98

Consumo de energia renovável  
(% do consumo total final de energia) 30 30 29

Pessoas com acesso a serviços  
de saneamento básico (% da população) 73 81 88

Pessoas com acesso a serviços básicos  
de água potável (% da população) 90 94 97

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPC = paridade de poder de compra.
a.  Dados mais atuais disponíveis de 2015 a 2021; ver http://data.worldbank.org para atualizações de dados.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/lac.

http://data.worldbank.org


Destaque

Aumento da resiliência a desastres
A América Latina e o Caribe estão sofrendo efeitos cada vez mais graves das mudan-
ças climáticas, que já infligiram custos econômicos e sociais significativos aos países 
da região. Furacões, inundações e secas vêm se tornando mais frequentes, com muitas 
pessoas e comunidades expostas a tsunamis, epidemias, deslizamentos de terra e incên-
dios florestais. 

Em média, os países da região perderam 1,7% de seu PIB anual devido a desastres 
relacionados ao clima nas últimas duas décadas. Quase 6 milhões de pessoas podem 
passar a uma situação de pobreza extrema até 2030, principalmente devido à falta de 
água potável e saneamento, bem como uma maior exposição ao calor excessivo e a 
inundações. 

Se nenhuma ação for tomada, a agricultura será duramente atingida, com o rendi-
mento das colheitas diminuindo em praticamente todos os países; e a geração de ener-
gia elétrica será prejudicada devido a mudanças no ciclo hidrológico. Ajudar a região a se 
adaptar é fundamental para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável dos 
países. No Uruguai, estamos promovendo a agricultura inteligente e a gestão de recursos 
naturais. Esses esforços já ajudaram mais de 5 mil agricultores, e as práticas sustentáveis 
de gestão da paisagem estão sendo aplicadas em mais de 2,7 milhões de hectares de 
terra. Isso ajuda a evitar a degradação do solo e a poluição da água, ao mesmo tempo que 
mitiga o impacto dos eventos climáticos. 

Assim como muitos países da região, o Panamá está altamente exposto a eventos 
catastróficos mais frequentes e intensos, que afetam sua economia e sua capacidade 
de financiar a preparação e resposta a desastres. Isso prejudica principalmente os mais 
pobres, devido a sua capacidade limitada de lidar com a perda de moradia, meios de 
subsistência e acesso a serviços básicos. Para resolver isso, estamos ajudando o Panamá 
a fortalecer sua resiliência fiscal e financeira contra desastres naturais e os efeitos das 
mudanças climáticas. 

No Equador, um projeto de US$ 200 milhões está ajudando a aumentar a equidade, 
a integração e a sustentabilidade dos programas da rede de segurança social para refor-
çar a resiliência a choques macroeconômicos, expandindo a capacidade de gestão de 
riscos do país. Durante a pandemia, o projeto beneficiou cerca de 2,5 milhões de pes-
soas, das quais metade são mulheres. Na República Dominicana, disponibilizamos 
US$ 150 milhões para aumentar a resiliência a desastres como terremotos, furacões e 
tempestades tropicais. O projeto ajudou a fortalecer as instituições, aumentar a resiliên-
cia e promover a regulamentação obrigatória da redução de riscos para investimentos 
públicos e obras de construção.
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Oriente Médio  
e Norte da África

Países do Oriente Médio e Norte da África enfrentam uma recuperação incerta e desigual 
em meio aos impactos da Covid-19, da guerra na Ucrânia e de outros desafios. A expec-
tativa é que o PIB regional cresça, em média, 5,2% em 2022, devido principalmente ao 
aumento dos preços globais do petróleo, o que beneficia os países exportadores de petró-
leo da região. Muitos países de renda alta da região também implementaram campanhas 
bem-sucedidas de vacinação contra a Covid-19. No entanto, uma ampla gama de desafios 
persiste, entre os quais a lentidão da vacinação nos países de renda baixa e naqueles afeta-
dos por conflitos, bem como graves vulnerabilidades climáticas. A guerra na Ucrânia está 
exacerbando os desafios de segurança alimentar e causando transtornos generalizados no 
mercado de commodities, pois a região é altamente dependente da importação de alimen-
tos. A Jordânia e o Líbano dependem dos mercados globais para até 90% de seu consumo 
de trigo; em termos de volume, o Egito é o maior importador mundial de trigo.

Assistência do Banco Mundial
No exercício financeiro de 2022, o Banco Mundial aprovou US$ 4,9 bilhões em emprés-
timos para 29  operações na região, com US$ 4,1  bilhões em compromissos do BIRD e 
US$  817  milhões em compromissos da AID. Outros US$  80  milhões em financiamento 
especial foram fornecidos para projetos na Cisjordânia e em Gaza. Também prestamos 
96 serviços de consultoria e análise. As receitas de contratos de Serviços de Consultoria 
Reembolsáveis (RAS) totalizaram US$ 28 milhões. Os recursos foram destinados a ações 
de assistência estratégica e técnica sobre reformas sociais e econômicas nos países do 
Conselho de Cooperação do Golfo.

Em toda a região, o Grupo Banco Mundial busca aumentar a resiliência dos países, 
fornecendo respostas imediatas às crises e, ao mesmo tempo, apoiando reformas estru-
turais para promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Procuramos ajudar 
a restaurar a confiança entre os cidadãos e seus Estados, fortalecendo a governança, a 
prestação de serviços e a transparência; impulsionar a criação de empregos para jovens 
e mulheres, promovendo mercados competitivos e crescimento impulsionado pelo setor 
privado; melhorar os resultados de capital humano por meio da modernização dos siste-
mas de educação, saúde e proteção social; abordar a fragilidade apoiando a reconstrução 
e concentrando-nos nas causas profundas de conflito; e viabilizar o crescimento verde, 
combatendo as mudanças climáticas e a degradação ambiental e, ao mesmo tempo, pre-
parando os países para a transição energética. 

Expansão do acesso às vacinas contra a Covid‑19
O Banco continua a abordar os impactos sanitários da Covid-19 e apoiar a vacinação em 
toda a região, tendo financiado a aquisição de mais de US$ 300 milhões em vacinas desde 
janeiro de 2021. No Iraque, uma operação de US$ 100 milhões está ajudando a fornecer e 
distribuir vacinas. As atividades incluem a aquisição de quase 6 milhões de doses, equipa-
mentos para a gestão de resíduos sanitários, um sistema de registro eletrônico, logística 
e gerenciamento da cadeia de suprimentos e campanhas de comunicação para superar a 
relutância da população em se vacinar. No Líbano, fornecemos equipamentos de proteção 
individual, respiradores e leitos para hospitais públicos em todo o país; ademais, apoia-
mos o acesso equitativo a vacinas para mais de 2 milhões de pessoas, inclusive refugiados 
sírios. 

TABELA 12: ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA
COMPROMISSOS E DESEMBOLSOS REGIONAIS NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2020 A 2022

COMPROMISSOS (US$, MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$, MILHÕES)

EF‑20 EF‑21 EF‑22 EF‑20 EF‑21 EF‑22

BIRD 3.419 3.976 4.135 2.415 2.764 3.407

AID 203 658 817 151 379 559

Portfólio de operações em implementação em 30 de junho de 2022: US$ 23,5 bilhões.
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Fortalecimento da proteção social 
Desde o início da crise da Covid-19, o Banco Mundial forneceu US$ 2,9 bilhões em finan-
ciamento e assistência técnica para ajudar países do Oriente Médio e Norte da África a 
fornecer transferências de renda e implantar programas de trabalho remunerado com o 
propósito de fortalecer seus sistemas de proteção social. Na Tunísia, estamos oferecendo 
transferências emergenciais de renda para mitigar os impactos da crise entre as famílias 
mais pobres e vulneráveis, além de ajudarmos a expandir o principal programa de assistên-
cia social do país. Esse apoio ajudará a implementar um novo processo para identificar e 
direcionar os beneficiários, melhorar a eficiência e expandir a cobertura para os 10% mais 
pobres da população. Também estamos trabalhando para tornar o programa mais adaptá-
vel e responsivo a choques futuros.

Na Cisjordânia e em Gaza, estamos fornecendo financiamento para transferências de 
renda que beneficiarão cerca de 78 mil famílias pobres que perderam renda ou foram impac-
tadas pela deterioração de suas condições socioeconômicas durante a pandemia. Tam-
bém estamos ajudando a implementar projetos de trabalho remunerado (cash-for-work) 
em parceria com organizações não governamentais que oferecem emprego temporário a 
mais de 3 mil pessoas, das quais metade são mulheres. 

Aprimoramento da infraestrutura essencial e da integração regional
Estamos ajudando os países da região a fortalecer setores essenciais, tais como eletrici-
dade, água, agricultura e transporte. Também estamos apoiando uma maior integração 
regional, inclusive por meio do programa de Assistência Técnica ao Mercado Regional 
Pan-Árabe, uma iniciativa de alto nível apoiada pelo Banco Mundial e parceiros de desen-
volvimento regional para impulsionar a integração entre os sistemas de energia elétrica da 
região e o comércio transfronteiriço de eletricidade, bem como a construção de infraestru-
tura fundamental de transporte e energia no Chifre da África. 

Na Cisjordânia e em Gaza, estamos ajudando a diversificar as fontes de energia e a 
melhorar o desempenho operacional e financeiro das empresas fornecedoras de ener-
gia elétrica. Por meio de uma abordagem programática multifásica de US$ 200 milhões, 
estamos melhorando a infraestrutura de eletricidade, atualizando as linhas existentes e 
construindo capacidade para absorver mais energia solar, especialmente nas áreas que 
enfrentam escassez de energia. Também estamos fornecendo medidores inteligentes 
para empresas de distribuição e ampliando o fornecimento de energia solar para hospitais 
públicos. Ainda em Gaza, estamos ajudando a substituir linhas aéreas por cabos subter-
râneos e reprojetando redes de baixa tensão para reduzir as interrupções e aumentar a 
resiliência em vista dos riscos climáticos e potenciais conflitos futuros. 

Aumento da resiliência climática
O Banco permanece comprometido a ajudar os países a fortalecer sua resiliência aos cho-
ques climáticos. Estamos elaborando a primeira série de Relatórios Nacionais de Desen-
volvimento e Clima para a região, inclusive para o Egito, o Iraque, a Jordânia e o Marrocos. 
Esses relatórios servirão como uma plataforma de diálogo político sobre oportunidades e 
caminhos para aumentar a resiliência em meio aos crescentes riscos climáticos. Também 
lançamos o Roteiro Climático do Oriente Médio e Norte da África no exercício financeiro 
de 2022. Em linha com o Plano de Ação para Mudanças Climáticas do Grupo Banco Mun-
dial, o roteiro estabelece uma agenda ambiciosa para a transformação regional nas áreas 
de segurança alimentar e hídrica, transições energéticas e mobilidade de baixo carbono, 
cidades inteligentes em termos de clima e finanças sustentáveis. A abordagem consolida 
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nossas operações existentes, como o Programa para Resultados de Geração Verde do 
Marrocos, que está ajudando a fortalecer as cadeias de valor agroalimentar e promovendo 
o emprego de jovens em áreas rurais; e o Projeto de Gestão da Poluição do Ar e Mudanças 
Climáticas da Grande Cairo, que está ajudando a reduzir as emissões e melhorar a quali-
dade do ar na região da capital do Egito. 

Nosso relatório intitulado Blue Skies, Blue Seas [Céus Azuis, Mares Azuis], lançado em 
fevereiro de 2022, examina o impacto da poluição nos céus e mares, que, segundo estima-
tivas, supera 3% do PIB por ano em alguns países. O relatório oferece recomendações de 
políticas públicas para proteger os ativos naturais azuis da região — como ar puro, mares 
saudáveis e litorais — ao mesmo tempo que apoia um crescimento verde capaz de gerar 
empregos, diversificar as economias e tornar a região um lugar melhor para se viver.

TABELA 13: ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA
RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS  
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 279 333 403

Crescimento populacional (% anual) 1,8 1,8 1,7

RNB per capita  
(método Atlas, US$ correntes) 1.775 4.519 3.461

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

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 10 7 27

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 71 74 76

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 68 70 72

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 822 1.245 1.489

Pobreza extrema  
(% da população que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia, PPC de 2011)

3,4 2,1 7,5

Serviço da dívida como proporção  
das exportações de bens, serviços  
e renda primária 

15 8 20

Coeficiente da taxa de participação  
de mulheres em relação a homens na força 
de trabalho (%) (estimativa da OIT modelada)

25 26 24

Emprego vulnerável, total (% do emprego 
total) (estimativa da OIT modelada) 36 33 31

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
por mil nascidos vivos 46 29 23

Taxa de conclusão do ensino fundamental I 
(% da faixa etária relevante) 81 89 93

Usuários de internet (% da população) 1 21 74

Acesso à energia elétrica (% da população) 92 95 97

Consumo de energia renovável  
(% do consumo total final de energia) 3 3 3

Pessoas com acesso a serviços  
de saneamento básico (% da população) 80 85 90

Pessoas com acesso a serviços básicos  
de água potável (% da população) 86 90 94

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPC = paridade de poder de compra.
a.  Dados mais atuais disponíveis de 2015 a 2021; ver http://data.worldbank.org para atualizações de dados.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/mena.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36912/211812ov.pdf
http://data.worldbank.org
http://www.worldbank.org/mena
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Apoio à segurança alimentar no Iêmen
O Iêmen está enfrentando problemas de desnutrição e insegurança alimentar aguda 
agravados pela escalada de conflitos, aumento dos preços dos alimentos, interrupções 
nas cadeias de suprimentos, escassez de combustível, tendências de instabilidade de 
mercado, desvalorização da moeda e a pandemia de Covid-19. Esses fatores impõem 
desafios complexos para o país e dificultam o acesso às pessoas mais vulneráveis, espe-
cialmente nas áreas próximas às linhas de frente. De acordo com o Quadro Integrado 
de Classificação de Segurança Alimentar, 17,4 milhões de pessoas no Iêmen precisavam 
de assistência urgente em março de 2022. Esse número pode chegar a 19 milhões até o 
final de 2022.

Estamos ajudando o Iêmen a enfrentar a crise por meio de um projeto de 
US$ 127 milhões financiado com recursos de resposta rápida no âmbito do Guichê de 
Resposta a Crises da AID e do Programa Global de Agricultura e Segurança Alimentar. 
Estamos implementando o projeto em parceria com agências da ONU (FAO, PMA e 
PNUD) e outras instituições parceiras do Iêmen, como o Fundo Social para o Desenvol-
vimento e o Projeto de Obras Públicas. Isso nos permite estender o alcance desse apoio 
a todo o país. 

O projeto está ajudando a melhorar o acesso a dietas nutritivas para mais de meio 
milhão de pessoas vulneráveis nas áreas de maior insegurança alimentar do país. Além 
disso, está ajudando a melhorar a produção de alimentos para as famílias, proporcio-
nando oportunidades de renda de curto prazo para os trabalhadores locais. A iniciativa 
também aumentará a produção e venda de produtos agrícolas, gado e pescado; melho-
rará a nutrição das famílias rurais vulneráveis; e aumentará a capacidade de gerir a segu-
rança alimentar e melhorar a resiliência climática. O foco inclui apoio à produção agrícola 
para mais de 19 mil mulheres, oportunidades de trabalho para quase 7 mil mulheres e 
assistência nutricional para mais de meio milhão de mulheres e crianças.
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Sul da Ásia

O PIB do Sul da Ásia deve crescer 6,8% em 2022 e 5,8% em 2023. Contudo, os impactos da 
guerra na Ucrânia enfraqueceram essa recuperação, que já era desigual e frágil, agravando 
a inflação, a deterioração dos saldos em conta corrente e o aumento da dívida. A expec-
tativa é que as taxas de pobreza se recuperem paralelamente ao crescimento econômico. 
O número de pessoas pobres que vivem com US$ 3,20 por dia ou menos em toda a região 
deve variar entre 615 milhões e 704 milhões em 2022, o que é inferior aos índices de 2019, 
antes da pandemia. 

A região do Sul da Ásia é altamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas 
e desastres naturais. Cerca de 750 milhões de pessoas — mais de metade da população 
da região — foram afetadas por pelo menos um desastre relacionado ao clima nas últimas 
duas décadas. A desigualdade exacerba esses impactos, pois as pessoas pobres, vulnerá-
veis e marginalizadas suportam o maior fardo desses choques e têm menos meios para se 
recuperarem. 

Assistência do Banco Mundial
No exercício financeiro de 2022, o Banco Mundial aprovou US$ 9 bilhões em emprésti-
mos para 44  operações na região, com US$  4,8  bilhões em compromissos do BIRD e 
US$ 4,2 bilhões em compromissos da AID. Também aprovamos 33 serviços de consultoria 
e análise para oito países, totalizando US$ 6 milhões. Esses serviços forneceram asses-
soria técnica sobre questões como preparação para a pandemia e vacinação, gestão da 
dívida, geração de empregos, participação feminina na força de trabalho, gestão da polui-
ção atmosférica, gestão do risco de desastres e resiliência climática. 

No Sul da Ásia, trabalhamos para acelerar os investimentos em capital humano de 
forma a impulsionar o desenvolvimento inclusivo; promover o crescimento verde; e forta-
lecer a resiliência da economia, dos mercados e da sociedade. 

Resposta a crises 
Continuamos a apoiar o povo do Afeganistão após a crise política de agosto de 2021 por 
meio do Fundo Fiduciário de Reconstrução do Afeganistão, que tem vários doadores. Ele 
financia projetos que apoiam meios de subsistência comunitários, segurança alimentar e 
cuidados primários de saúde, com foco em mulheres e meninas. Os projetos são implemen-
tados por agências da ONU e organizações não governamentais internacionais. Também 
agimos rapidamente para apoiar o povo do Sri Lanka na pior crise econômica enfrentada 
pelo país em várias décadas, realocando financiamento de projetos em vigor para atender 
às necessidades emergenciais de saúde, proteção social, agricultura e energia. 

Aceleração dos investimentos em capital humano 
Apesar de muitos avanços, a região do Sul da Ásia enfrenta grandes e persistentes déficits 
de capital humano. Esses déficits foram exacerbados pela crise da Covid-19, que retardou 
o progresso ou eliminou completamente as conquistas anteriores. Atualmente, em média, 
as crianças nascidas na região têm a expectativa de atingir apenas 48% de seu potencial. 
Para superar essas lacunas, estamos ajudando a fortalecer os sistemas de saúde, ampliar 
o acesso à atenção primária e construir sistemas mais fortes de proteção social, que sejam 
bem-direcionados e responsivos aos choques. Também apoiamos políticas educacionais 
que garantam a aprendizagem para todos, desenvolvam competências para atender às 
necessidades futuras dos países e melhorem o acesso aos mercados de trabalho.

Na Índia, um projeto de US$ 125 milhões está ajudando o estado de Bengala Ociden-
tal a desenvolver um cadastro social consolidado que ampliará a cobertura e o acesso à 
assistência social para grupos pobres e vulneráveis. No Paquistão, estamos apoiando uma 
série de operações nos níveis federal e provincial para melhorar os resultados primários de 
saúde e educação, fortalecer os meios de subsistência, aprofundar redes direcionadas de 
segurança social e aumentar a preparação para crises. 

TABELA 14: SUL DA ÁSIA
COMPROMISSOS E DESEMBOLSOS REGIONAIS NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2020 A 2022

COMPROMISSOS (US$, MILHÕES) DESEMBOLSOS (US$, MILHÕES)

EF‑20 EF‑21 EF‑22 EF‑20 EF‑21 EF‑22

BIRD 5.565 3.746 4.781 3.158 3.665 3.129

AID 6.092 7.127 4.217 5.235 5.744 4.202

Portfólio de operações em implementação em 30 de junho de 2022: US$ 57,4 bilhões.
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Apesar de décadas de crescimento econômico, expansão da educação e redução das 
taxas de fertilidade (embora ainda altas em comparação com o resto da região), as mulhe-
res paquistanesas ainda enfrentam barreiras significativas. Nosso programa no Paquistão 
apoia reformas políticas para fomentar a participação econômica das mulheres, ampliando 
o acesso a salários mais justos e promovendo segurança social para trabalhadores infor-
mais domiciliares, cuja maioria é de mulheres; melhorando o acesso a creches, banheiros 
separados e transporte para as trabalhadoras do setor formal; promovendo igualdade sala-
rial; e coibindo qualquer discriminação de gênero. Nosso trabalho analítico explora como 
os países da região podem ajudar a enfrentar as barreiras à participação das mulheres na 
força de trabalho e aumentar a qualidade dos empregos nos setores formal e informal.

Aumento da resiliência em toda a economia 
Ajudamos os países a acessar novas fontes de oportunidades, crescimento e empregos, 
apoiando soluções capitaneadas pelo setor privado; maior transparência sobre dívidas e 
investimentos; acesso a mercados e crédito para PMEs; e transformação digital. Nossas 
pesquisas examinam maneiras pelas quais os países podem se afastar do crescimento 
impulsionado pela indústria manufatureira rumo a um modelo de desenvolvimento enca-
beçado por serviços, que fortaleça a resiliência de longo prazo.

Em Bangladesh, estamos ajudando a construir um setor fiscal e financeiro mais forte, 
modernizar os impostos e promover uma indústria de exportação competitiva em escala 
global. Também apoiamos plataformas de transferência de renda capazes de oferecer 
respostas mais rápidas a eventos climáticos extremos, como inundações e ciclones. No 
Nepal, uma operação de US$  150  milhões está ajudando a aumentar a estabilidade do 
setor financeiro, diversificar soluções financeiras, expandir o acesso a serviços financei-
ros e abrir mercados de capital, seguros e financiamento de risco de desastres. Ademais, 
apoia políticas públicas que introduzem princípios e incentivos para empréstimos verdes. 

Promoção do crescimento verde 
Cerca de 80% das principais cidades do Sul da Ásia estão expostas a inundações, e o 
aumento do nível do mar anuncia um aumento dos riscos de tempestades em áreas cos-
teiras de baixa altitude e densamente povoadas. Os sistemas de água e alimentos sofrem 
pressões maiores. A maior variabilidade dos regimes pluviométricos e o aumento das 
temperaturas vêm causando escassez hídrica, reduzindo a produtividade agrícola e afe-
tando os preços dos alimentos, a nutrição e os meios de subsistência dos agricultores. As 
mudanças climáticas podem impactar negativa e drasticamente as condições de vida de 
até 800 milhões de pessoas em toda a região.

No exercício financeiro de 2022, lançamos nosso Roteiro Climático do Sul da Ásia para 
ajudar os países a enfrentar os riscos climáticos, gerar mais e melhores empregos e reduzir 
a pobreza, aproveitando as oportunidades de ação climática. As ações sugeridas incluem 
a transição para cidades mais eficientes e habitáveis, investimentos em sistemas de ener-
gia limpa e fomento de uma agricultura inteligente em termos climáticos. Em Bangladesh, 
um projeto de US$ 120 milhões está ajudando a proteger as lavouras e a pesca por meio 
de uma melhor gestão das cheias, além de sistemas de irrigação e drenagem inteligentes 
em termos climáticos. Essas ações vem promovendo segurança alimentar, aumentando 
os meios de subsistência e melhorando a produtividade. No Sri Lanka, um projeto de 
US$ 92 milhões está modernizando as previsões meteorológicas, de inundações e de desli-
zamentos de terra; aprimorando sistemas de alerta precoce; e investindo em infraestrutura 
resistente a enchentes, o que beneficia mais de 11 milhões de pessoas. No Butão, estamos 
fortalecendo a resiliência às mudanças climáticas e a desastres naturais por meio de um 
sistema inovador de avaliação de riscos que embasará os investimentos na agricultura e 
na construção de estradas. 

Promoção de integração e cooperação regional
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Promovemos a cooperação regional para melhorar a conectividade econômica, a resiliên-
cia climática e o desenvolvimento humano. Nosso relatório intitulado Regional Investment 
Pioneers in South Asia [Pioneiros de Investimento Regional do Sul da Ásia] analisa as bar-
reiras aos investimentos intrarregionais e recomenda ações de políticas públicas; e nosso 
relatório South Asia’s Digital Opportunity [Oportunidades Digitais no Sul da Ásia] examina 
como a transformação digital oferece caminhos para uma economia regional mais robusta. 

Em Bangladesh, no Butão, na Índia e no Nepal, estamos apoiando a reabilitação de 
3.500 km de vias navegáveis internas e interligando-as a estradas e ferrovias. Também lan-
çamos um programa multifásico para acelerar a conectividade de transporte e comércio 
na parte oriental da região, com um investimento inicial de mais de US$ 1,1 bilhão em Ban-
gladesh e no Nepal. Nosso Desafio de Inovação Climática e o Programa TechEmerge Resi-
lience India apoiam soluções-piloto para atender às necessidades climáticas e aumentar 
a resiliência a desastres. Também participamos de fóruns regionais de ação coletiva, como 
o WePower, uma rede de mulheres profissionais nos setores de energia e eletricidade; e o 
South Asia HydroMet Forum, uma plataforma para aprimorar as informações meteorológi-
cas e os serviços climáticos.

TABELA 15: SUL DA ÁSIA
RETRATO DA REGIÃO

INDICADOR 2000 2010
DADOS  
ATUAISa TENDÊNCIA

População total (milhões) 1.391 1.639 1.878

Crescimento populacional (% anual) 1,9 1,4 1,1

RNB per capita  
(método Atlas, US$ correntes) 445 1.147 2.104

Crescimento do PIB per capita (% anual) 2,2 5,9 7,1

População que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia (milhões) 577b 425 262

Expectativa de vida ao nascer,  
mulheres (anos) 64 68 71

Expectativa de vida ao nascer,  
homens (anos) 62 66 69

Emissões de dióxido de carbono 
(megatoneladas) 1.073 1.877 2.784

Pobreza extrema  
(% da população que vive com menos  
de US$ 1,90 por dia, PPC de 2011)

39,6b 25,9 15,2

Serviço da dívida como proporção  
das exportações de bens, serviços  
e renda primária 

17 7 16

Coeficiente da taxa de participação  
de mulheres em relação a homens na força 
de trabalho (%) (estimativa da OIT modelada)

37 34 31

Emprego vulnerável, total (% do emprego 
total) (estimativa da OIT modelada) 80 78 69

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
por mil nascidos vivos 93 62 39

Taxa de conclusão do ensino fundamental I 
(% da faixa etária relevante) 69 87 92

Usuários de internet (% da população) 0 7 39

Acesso à energia elétrica (% da população) 56 73 96

Consumo de energia renovável  
(% do consumo total final de energia) 49 39 36

Pessoas com acesso a serviços  
de saneamento básico (% da população) 18 43 69

Pessoas com acesso a serviços básicos  
de água potável (% da população) 82 86 91

Observação: OIT = Organização Internacional do Trabalho; PPC = paridade de poder de compra.
a.  Dados mais atuais disponíveis de 2014 a 2021; ver http://data.worldbank.org para atualizações de dados.
b.  Dados de 2002. Para as estimativas de pobreza, ver grupos regionais em https://pip.worldbank.org.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/sar.

https://www.worldbank.org/en/region/sar/publication/regional-investment-pioneers-in-south-asia-the-payoff-of-knowing-your-neighbor
https://www.worldbank.org/en/region/sar/publication/regional-investment-pioneers-in-south-asia-the-payoff-of-knowing-your-neighbor
https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/publication/south-asia-s-digital-opportunity-accelerating-growth-transforming-lives
http://data.worldbank.org
https://pip.worldbank.org
http://www.worldbank.org/sar
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Ajuda a Bangladesh para a proteção contra a elevação  
do nível do mar e as mudanças climáticas
Outrora um país com um número catastrófico de mortes causadas por ciclones, Bangla-
desh tornou-se um líder mundial em resiliência costeira, alcançando um crescimento 
econômico impressionante e aumentando sua preparação contra as tempestades que 
atingem a costa com frequência cada vez maior. Situada na cabeceira da Baía de Bengala 
(um ímã para ciclones e um amplificador de tempestades) e num delta de rio, esta nação 
de 165 milhões de habitantes agora dispõe de uma rede de abrigos; um sistema de alerta 
precoce que pode evacuar rapidamente milhões de pessoas; e aterros que protegem 
mais de 6 mil km de litoral vulnerável.

Para apoiar esses esforços, o Banco ajudou a construir e reabilitar mais de mil abrigos 
para proteger mais de 1,2 milhão de pessoas durante os ciclones, bem como 550 km de 
estradas pavimentadas que melhoram o acesso às aldeias vizinhas. Os abrigos funcio-
nam como escolas primárias nos períodos de clima regular e podem aguentar ventos de 
mais de 260 km por hora. Os murais coloridos que adornam as salas de aula escondem 
paredes de concreto armado; e os andares inferiores foram projetados para acomodar 
mais de mil pessoas, com espaço também para o gado. Além disso, painéis solares e 
reservatórios de águas pluviais garantem o fornecimento de energia elétrica e água. 
Fora da temporada de ciclones, essas instalações são um importante ponto focal para 
a comunidade, servindo como espaços para reuniões, locais de votação e consultórios 
médicos. Ademais, oferecem rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência. 

Também apoiamos o Programa de Preparação para Ciclones de Bangladesh, um sis-
tema de alerta precoce com mais de 76 mil voluntários capacitados em preparação para 
desastres, dos quais 50% são mulheres. Em milhares de comunidades remotas ao longo 
da costa e no interior, os voluntários podem acessar previsões atualizadas e ajudar a 
levar famílias para os abrigos, como quando o ciclone Yaas atingiu o país em maio de 
2021. Bangladesh também fortaleceu seu sistema de 139 pôlderes costeiros, ou diques, 
que representam uma primeira linha de defesa. Desde 2013, o Banco já ajudou a reabilitar 
mais de 700 km de aterros, com redes de drenagem e infraestrutura de proteção, para 
garantir a defesa contra tempestades e marés, intrusão salina e erosão costeira.

Como presidente do Fórum de Vulnerabilidade Climática para o período 2020–2022, 
que agrega 48 membros, Bangladesh está ajudando a traçar um caminho sustentável e 
resiliente para países vulneráveis às mudanças climáticas. Sob o Bangladesh Delta Plan 
2100, o governo se comprometeu, em 2018, a investir anualmente 2,5% do PIB nacional 
(cerca de US$  6  bilhões) para aumentar a resiliência e promover o desenvolvimento 
social e econômico. Em novembro de 2021, Bangladesh também lançou o primeiro Plano 
de Prosperidade Climática do mundo para aumentar sua resiliência, fortalecer sua eco-
nomia, gerar empregos e impulsionar energias renováveis. O sucesso do país no for-
talecimento de sua resiliência está salvando inúmeras vidas e oferece um roteiro para 
investimentos de longo prazo em adaptação, mobilização comunitária e preparação para 
desastres.

Destaque
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O Banco ajuda os países a atingir suas metas de desenvolvimento por meio de uma 
combinação de dados e análises, assessoria política, financiamento, assistência téc-
nica e capacidade de mobilização. Nossa experiência direta abrange países, regiões 
e setores, o que nos permite promover ações na agenda de desenvolvimento global. 
Nossos dados e pesquisas servem como bens públicos globais, ajudando a funda-
mentar a formulação de políticas públicas, operações e soluções de desenvolvi-
mento. Também permitem que nós e a comunidade de desenvolvimento mais ampla 
avaliemos os impactos e monitoremos o progresso rumo a nossas metas de desen-
volvimento compartilhadas. Num momento em que os países enfrentam várias 
crises sobrepostas, nossas vantagens comparativas nos posicionam como um par-
ceiro confiável para ajudá-los a progredir rumo a uma recuperação sustentável.

Segurança alimentar num mundo volátil 

No ano passado, bilhões de pessoas enfrentaram dificuldades de acesso a alimen-
tos seguros, nutritivos e suficientes. Os motivos incluem os impactos prolongados 
da Covid-19; aumentos nos preços de alimentos, transportes e fertilizantes; conflitos 
regionais; interrupções no comércio; e eventos climáticos extremos cada vez mais 
frequentes causados por mudanças climáticas. A guerra na Ucrânia impulsionou o 
aumento dos preços de alimentos, energia e fertilizantes, com ramificações para a 

Metas de desenvolvimento  
em meio a crises

Impactos da Covid‑19, da inflação e da guerra sobre os mais pobres
Em meio a uma recuperação econômica global desigual da Covid-19, o Banco 
continua a acompanhar os impactos nas pessoas mais pobres do mundo. Os 
dados disponíveis indicam que 2022 pode vir a ser o segundo pior ano deste 
século na luta contra a pobreza devido aos efeitos prolongados da pandemia, 
da inflação e da guerra na Ucrânia. Nossa análise demonstrou que a pandemia 
aumentou a desigualdade de renda global — dentro dos países e entre eles — 
e reverteu parcialmente a redução da desigualdade alcançada nas duas déca-
das anteriores. O aumento da pobreza e da desigualdade acarretam riscos de 
longo prazo ao capital humano. Identificamos uma série de medidas de políticas 
públicas em esfera nacional — juntamente com coordenação e apoio global — 
que serão necessárias para restaurar o progresso na luta contra a pobreza e a 
desigualdade.

Mobilizamos diferentes atores para enfrentar desafios globais, mantendo o 
foco na desigualdade. Um evento ao vivo sobre a Covid-19 e o aumento da desi-
gualdade, realizado em janeiro de 2022, contou com a participação de formu-
ladores de políticas públicas nacionais e especialistas globais. O evento sobre 
“Crescimento em tempos de crise” durante as Reuniões Anuais de 2021 apre-
sentou uma série de perspectivas sobre como tornar o crescimento econômico 
mais inclusivo.

Estabelecemos uma parceria com o UNICEF para examinar o impacto da 
pandemia nas crianças. Nosso relatório conjunto constatou que dois terços das 
famílias com crianças perderam renda durante a pandemia; e de cada quatro 
famílias com crianças, em pelo menos uma os adultos ficaram sem comer por 
um dia ou mais.

Nossa Plataforma de Pobreza e Desigualdade é uma nova ferramenta inte-
rativa que fornece acesso rápido às estimativas de pobreza, desigualdade e 
prosperidade compartilhada do Banco para mais de 150 economias. Oferecendo 
mais interatividade aos usuários, inclusive para trabalhar com microdados subja-
centes anônimos e realizar análises individuais, a nova plataforma substitui duas 
ferramentas anteriores (PovcalNet e Poverty and Equity Data Portal) que foram 
descontinuadas em março de 2022.
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https://live.worldbank.org/covid-19-and-rising-inequality
https://live.worldbank.org/covid-19-and-rising-inequality
https://live.worldbank.org/economic-growth-in-a-time-of-crisis
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099230003092226699/p1776560f3b3cc0eb0b5b50ce9d88cf44f6
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099230003092226699/p1776560f3b3cc0eb0b5b50ce9d88cf44f6
https://pip.worldbank.org/home
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segurança alimentar e nutricional global, especialmente entre os pobres. Estamos 
ajudando os países a responder a esses desafios, ao mesmo tempo que fortalece-
mos a resiliência dos sistemas alimentares no longo prazo. Fazemos isso com base 
em nossa experiência, inclusive da crise dos preços de alimentos de 2008. Em maio 
de 2022, anunciamos o apoio do Grupo Banco Mundial a uma ação global abran-
gente sobre segurança alimentar, com até US$ 30 bilhões em projetos novos e exis-
tentes até junho de 2023 nas áreas de agricultura, nutrição, proteção social, água 
e irrigação. Os dados e análises, a assessoria em políticas públicas e os recursos 
de financiamento tratarão da produção de alimentos e fertilizantes, melhorarão 
os sistemas alimentares, facilitarão a expansão do comércio e apoiarão famílias e 
produtores vulneráveis. A iniciativa é fortalecida por nossas parcerias e nossa par-
ticipação em iniciativas globais relacionadas à segurança alimentar, tais como a 
Aliança Global de Segurança Alimentar; o Grupo de Trabalho de Alimentos do Grupo 
de Resposta à Crise Global de Alimentos, Energia e Finanças das Nações Unidas; o 
Programa Global de Agricultura e Segurança Alimentar; e o Plano de Ação das Insti-
tuições Financeiras Internacionais para o Enfrentamento da Insegurança Alimentar.

Em novembro de 2021, lançamos um programa de resiliência de sistemas alimen-
tares de US$ 570 milhões na África Ocidental para apoiar iniciativas de segurança 
alimentar e nutricional. O programa beneficiará 4  milhões de pessoas e aumen-
tará sua resiliência, promoverá cadeias de valor intrarregionais e fomentará maior 
capacidade regional para gerenciar riscos agrícolas. No Haiti, ajudamos a mobilizar 
fundos emergenciais para permitir que os agricultores tivessem acesso a sementes 
e fertilizantes, ao mesmo tempo que promovemos práticas mais resilientes para a 
agricultura e o manejo de paisagens.

Estamos desempenhando um papel de liderança na reformulação dos sistemas 
alimentares para promover a saúde das pessoas, das economias e do planeta. Na 
Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU de 2021, estabelecemos uma parceria com 
o Instituto Internacional de Pesquisas sobre Políticas Alimentares (IFPRI) e a Coali-
zão de Uso da Terra e Alimentação para propor cinco maneiras de corrigir incentivos 
financeiros que regem a alimentação. Em janeiro de 2022, publicamos um relatório 
conjunto com o IFPRI, o qual constata que um redirecionamento das políticas agrí-
colas poderia aumentar a produtividade e reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa. Nosso fundo fiduciário Food Systems 2030 pretende ajudar os países nessa 
trajetória. 

A Covid-19 nos lembrou da importância de uma abordagem de saúde única (One 
Health): manter uma interação saudável entre seres humanos, animais e o meio 
ambiente. Por meio do fundo Food Systems 2030, fornecemos doações para ajudar 
países em cinco regiões a estabelecer as bases para essa abordagem, por meio de 
coordenação entre diferentes setores, arranjos institucionais, estratégias regionais 
e vigilância de doenças em humanos e animais.

Devido ao aumento do número de países que enfrentam fragilidades, conflitos 
e violência (FCV), o Banco Mundial está intensificando suas ações relacionadas a 
sistemas alimentares em ambientes afetados por FCV. Como parte da nossa série 
Futuro da Alimentação, publicamos um estudo para ajudar os países a fortalecer 
esses sistemas, o que pode ser crucial para manter e restaurar a paz e, ao mesmo 
tempo, reduzir a pobreza. As mudanças climáticas impulsionam o aumento da fome 
no mundo. À medida que os impactos se tornam mais graves, precisamos investir 
em inovações inteligentes em termos de clima. Nosso estudo sobre hidroponia e 
cultivo de insetos na África, publicado em dezembro de 2021, definiu um caminho 
promissor para diversificar as fontes de alimentos frescos, rações animais e fertili-
zantes, inclusive em ambientes com recursos limitados e que sofrem com FCV. Num 
momento de crescente incerteza e fragilidade, essas ideias oferecem esperança 
para um futuro mais sustentável e com mais segurança alimentar. 

Apoio aos países afetados por fragilidades, conflitos e violência 

Em 2030, até dois terços das pessoas extremamente pobres do mundo viverão em 
situações frágeis e afetadas por conflitos. Os fatores que impulsionam FCV intera-
gem e são agravados por outros riscos, como mudanças climáticas, riscos naturais, 
pandemias e insegurança alimentar. A situação foi ainda mais exacerbada pelos 
impactos da pandemia de Covid-19, especialmente para as pessoas mais pobres e 
marginalizadas, inclusive mulheres e meninas.

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/food-finance-architecture-financing-a-healthy-equitable-and-sustainable-food-system
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/food-finance-architecture-financing-a-healthy-equitable-and-sustainable-food-system
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/26/repurposing-current-policies-could-deliver-multiple-benefits-for-farmers-food-security-and-climate
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/26/repurposing-current-policies-could-deliver-multiple-benefits-for-farmers-food-security-and-climate
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/future-of-food-building-stronger-food-systems-fcv
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36401
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36401
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O Grupo Banco Mundial está ajudando os países a superar esses desafios con-
forme as orientações de nossa Estratégia de FCV, lançada em fevereiro de 2020, que 
descreve nosso compromisso de prevenir conflitos, permanecer engajados durante 
conflitos e crises, ajudar os países a sair de situações de fragilidade e mitigar even-
tuais efeitos colaterais. Ela embasa nossas outras estratégias, iniciativas e compro-
missos, com abordagens inovadoras de financiamento, operações e análises sendo 
desenvolvidas e implementadas em todas as instituições do Grupo. Isso inclui nos-
sas avaliações de riscos e resiliência, que identificam fatores de FCV e fontes de resi-
liência para fundamentar nossa cooperação com os países. Desde que a Estratégia 
de FCV foi lançada, o Grupo Banco Mundial já realizou 22 avaliações nacionais, três 
regionais e uma subnacional.

Atualmente, o financiamento do Grupo Banco Mundial para países afetados por 
fragilidades, conflitos e violência encontra-se em seu nível mais alto. O Banco tripli-
cou os recursos da AID para esses países entre a AID16 (exercícios financeiros de 
2012 a 2014) e a AID19 (exercícios financeiros de 2021 a 2022), com US$ 30,3 bilhões 
destinados a esses países nos termos da AID19. No exercício financeiro de 2022, 
o Banco aprovou US$ 16,3 bilhões em compromissos da AID19 para países afeta-
dos por FCV. Esse montante abrange o envelope de FCV e os guichês da AID, entre 
os quais o Guichê para Comunidades Anfitriãs e Refugiados, o Guichê de Resposta 
a Crises (que inclui ações em prol da segurança alimentar) e os guichês regionais 
específicos. O Guichê do Setor Privado da AID é combinado aos investimentos da 
IFC ou às garantias da MIGA para apoiar investimentos nos países mais pobres e 
que sofrem com FCV. 

A maioria dos quase 27  milhões de refugiados do mundo todo são acolhidos 
por países em desenvolvimento, e três quartos deles permanecem deslocados 
após cinco anos. No exercício financeiro de 2022, a AID19 destinou US$ 1,4 bilhão 
para comunidades anfitriãs e refugiados. Desse montante, o Banco forneceu 
US$ 642 milhões para 14 projetos em Burundi, Chade, Djibuti, Etiópia, Níger, Quênia, 
Sudão do Sul e Uganda. Estão sendo aplicadas abordagens regionais em áreas gra-
vemente afetadas por deslocamentos forçados, como o Sahel, a região do Lago 
Chade e o Chifre da África. 

A AID19 também instituiu alocações para melhor apoiar os países mais pobres 
que enfrentam desafios de FCV. Isso inclui US$ 3,1 bilhões para ajudar os governos 
a evitar a escalada de conflitos em Burkina Faso, Cameroun, Chade, Mali, Moçam-
bique, Níger e República Democrática do Congo; US$  1,7  bilhão para apoiar um 
possível reengajamento na Gâmbia, República Centro-Africana, Somália e Sudão; 
e US$ 351 milhões para manter um engajamento efetivo em cenários de conflito de 
alta intensidade no Sudão do Sul e no Iêmen.

A reposição da AID20 consolida esse apoio, alocando mais de US$ 30 bilhões 
para situações de FCV entre julho de 2022 e junho de 2025. A parcela do portfólio 
do BIRD em implementação nos países afetados por FCV também aumentou mais 
que o dobro desde o exercício financeiro de 2016, chegando a US$ 6,4 bilhões no 
exercício financeiro de 2022. 

O Mecanismo de Financiamento Concessional Global (GCFF) oferece financia-
mento concessional a países de renda média que acolhem um grande número de 
refugiados. Desde 2016, já forneceu mais de US$ 795 milhões em doações que dis-
ponibilizaram quase US$ 5,8 bilhões em financiamento concessional para melhorar 
a vida de refugiados e comunidades anfitriãs. O mecanismo permitiu que a Jordânia 
e o Líbano lidassem com o fluxo de refugiados sírios, além de ajudar a Colômbia e 
o Equador a atender às necessidades de mais de 1 milhão de venezuelanos deslo-
cados e de suas comunidades anfitriãs. Em 2022, a Moldova ingressou no GCFF, o 
qual fornecerá uma doação de US$ 9 milhões para liberar US$ 43 milhões em finan-
ciamento concessional para apoiar refugiados ucranianos e comunidades anfitriãs. 
Além disso, o mecanismo proporciona uma plataforma de coordenação entre ban-
cos multilaterais de desenvolvimento, a ONU e os países participantes. 

O Grupo Banco Mundial está aprofundando sua cooperação com organizações 
humanitárias, de desenvolvimento, construção da paz, segurança e do setor privado 
para aproveitar nossas atribuições complementares e fortalecer nosso impacto 
real. O Banco atua em parceria com agências da ONU em mais de 40  situações 
afetadas por crises, o que nos mantém engajados nos ambientes mais difíceis. No 
Iêmen, trabalhamos em estreita colaboração com o UNICEF, a FAO, a OMS e o PMA, 
além de organizações não governamentais internacionais. O ACNUR é um parceiro 



A publicação Estatísticas da Dívida Internacional é de grande valia para os 
analistas e formuladores de políticas públicas, pois monitora as tendências 
agregadas e nacionais da dívida externa dos países em desenvolvimento. 
Ela fornece uma imagem abrangente dos empréstimos externos e fontes de 
empréstimos por tipo de mutuário e credor, com informações sobre dispo-
nibilidade e comparabilidade de dados. A edição de 2022 destacou a neces-
sidade de uma abordagem abrangente para a gestão da dívida de forma a 
ajudar os países em desenvolvimento a avaliar e reduzir os riscos e alcançar 
níveis sustentáveis de dívida. 

Uma maior transparência da dívida é fundamental para lidar com os ris-
cos impostos pelo aumento da dívida em muitos países em desenvolvimento. 
Para promover mais transparência, a publicação Estatísticas da Dívida Inter-
nacional 2022 fornece dados desagregados e mais detalhados do que nunca 
sobre a dívida externa. Ademais, contém um detalhamento do estoque da 
dívida externa de cada país mutuário para demonstrar o montante devido a 
cada credor oficial e privado, além da composição monetária da dívida e dos 
termos em que os empréstimos foram concedidos.

fundamental para atender às necessidades de populações deslocadas à força e de 
suas comunidades anfitriãs, bem como para executar operações financiadas pela 
AID e pelo GCFF. Além disso, em parceria com organizações como o Comitê Inter-
nacional da Cruz Vermelha, somos capazes de implementar projetos em países 
afetados por conflitos e prestar serviços essenciais a pessoas vulneráveis em áreas 
inacessíveis ao Banco, como o Sudão do Sul. 

Enfrentamento dos desafios da sustentabilidade da dívida

O Banco foi uma das primeiras instituições globais a destacar o perigo do aumento 
da dívida nas economias em desenvolvimento, alertando o mundo, mais de um 
ano antes da Covid-19, que os níveis de dívida estavam se tornando insustentáveis. 
Aquelas preocupações se mostraram verdadeiras: a pandemia elevou os níveis 
totais da dívida a um patamar recorde considerando os últimos 50 anos, esgotando 
os recursos fiscais e aumentando o risco de superendividamento dos países. No 
exercício financeiro de 2021, quase 60% dos países da AID estavam em situação de 
superendividamento, ou corriam um risco tal. Quando as taxas de juros começa-
ram a subir em todo o mundo, alguns países de renda média também começaram a 
enfrentar dificuldades. 

O Banco intensificou sua liderança em sustentabilidade da dívida, ajudando os 
países a aumentar a transparência e melhorar a gestão da dívida, produzindo aná-
lises para orientar as reformas de políticas públicas e pressionando por reformas 
coordenadas em nível global. Também ajudamos os países a reforçar suas posições 
fiscais melhorando a conformidade tributária, a eficácia dos gastos públicos e a 
mobilização de recursos internos.

A Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) do G20 —  lançada em 
maio de 2020 a pedido do Banco e do FMI — expirou no final de dezembro de 2021, 
tendo proporcionado quase US$ 13 bilhões em suspensão da dívida a quase 50 paí-
ses pobres. Todavia, o progresso do Quadro Comum do G20 para o Tratamento da 
Dívida Além do DSSI estagnou: apenas três países solicitaram apoio, e nenhum o 
recebeu no período de um ano. Para acelerar o processo, propusemos melhorias no 
quadro, tais como a inclusão, desde o início, de credores comerciais em negociações 
de reestruturação paralelas e a garantia de compartilhamento igual de ônus entre 
todos os credores. Juntamente com o FMI, também propusemos que os países que 
solicitassem assistência nos termos do quadro tivessem direito a uma suspensão 
do serviço da dívida durante as negociações. Nossas duas instituições também 
propuseram expandir os requisitos de elegibilidade para que mais países pudessem 
solicitar auxílio.

Em novembro de 2021, publicamos a primeira análise abrangente dos desafios 
relacionados à transparência da dívida enfrentados pelas economias em desenvol-
vimento. Ela demonstrou que quase 40% dos países de renda baixa não publicaram 
nada sobre a dívida do governo nos dois anos anteriores. Desde então, essa par-
cela caiu para 23%, em parte como resultado da nova Política de Financiamento do 
Desenvolvimento Sustentável para os países da AID, que exige que eles promovam a 
transparência e fortaleçam a gestão da dívida como condição para o financiamento.
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https://www.worldbank.org/en/programs/debt-statistics/ids/products
https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2022-04/Final on Making Debt Work_DC2022-0003.pdf
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Sistemas de saúde mais resilientes

Ajudamos os países em desenvolvimento a construir sistemas de saúde mais resi‑
lientes e fortalecer suas capacidades de prevenção, preparação e resposta a pan‑
demias. Apoiamos as abordagens de Saúde Única, que integram a saúde humana, 
animal e ambiental, bem sistemas de alerta precoce e dados aprimorados, prepa‑
ração digital para emergências e campanhas de informação e capacitação para 
garantir gastos financeiramente sustentáveis. O portfólio de saúde global do Banco, 
de US$ 27 bilhões, inclui mais de 200 projetos que ajudam os países a melhorar os 
resultados e a segurança da saúde, especialmente para pessoas pobres e vulnerá‑
veis, fortalecendo a atenção primária e as principais funções de saúde pública. No 
âmbito da AID20, continuaremos a ajudar os países mais pobres a fortalecer sua 
preparação para a pandemia. 

O acesso justo e amplo a vacinas contra a Covid‑19 é fundamental para salvar 
vidas e acelerar a recuperação econômica global, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Os países de renda baixa estão muito atrás dos países de renda 
alta em suas campanhas de vacinação, o que resulta em dois cenários distintos de 
recuperação econômica. Dado o enorme impacto econômico da Covid‑19, a maio‑
ria dos países pobres não conseguiu financiar campanhas de vacinação em massa, 
muito menos investir em sua preparação e capacidade de resposta. De acordo com 
um novo relatório do Banco intitulado From Double Shock to Double Recovery [De 
Choque Duplo a Recuperação Dupla] essas divisões cada vez maiores forçarão os 
países com poucos recursos financeiros a fazer escolhas difíceis em relação a seus 
investimentos em saúde. 

De janeiro de 2021 até o final do exercício financeiro de 2022, o Banco aprovou 
mais de US$ 10 bilhões para ajudar quase 80 países a adquirir e distribuir vacinas, 
testes e tratamentos, bem como fortalecer seus sistemas de saúde. Isso inclui apoio 
para cadeias de frio para vacinas; treinamento para profissionais de saúde, sistemas 
de informação e dados aprimorados; e campanhas de divulgação para promover a 
aceitação da vacina. Até junho de 2022, distribuímos 433 milhões de doses de vacina 
para 53 países em todas as regiões em desenvolvimento e 82% dessas já foram apli‑
cadas; no total, 617 milhões de doses já foram contratadas com recursos fornecidos 
pelo Banco. Nosso Rastreador de Vacinação contra a Covid‑19 identifica países com 
necessidade urgente de apoio financeiro e operacional e ajuda a monitorar, rastrear 
e superar gargalos reais. 

Estamos trabalhando de perto com a Parceria para Distribuição de Vacinas con‑
tra COVID‑19, liderada pelo UNICEF, OMS e Gavi, a Aliança para Vacinas, para ajudar 
a aumentar rapidamente a avaliação e monitoramento do processo, com foco nos 
países com os mais baixos índices de vacinação. 

Também trabalhamos por meio de iniciativas multilaterais — como o Acelerador 
de Acesso a Ferramentas contra a Covid‑19 (ACT‑A) e o consórcio Covax Facility, seu 
pilar de vacinas — para melhorar o acesso a vacinas e acelerar o desenvolvimento e 
a produção de testes, tratamentos e vacinas contra essa doença. Por meio de nossa 
força‑tarefa conjunta com o FMI, a OMS e a OMC, estamos avançando na distribui‑
ção de vacinas, terapias e diagnósticos. Esses esforços incluem o Rastreador Global 
da Covid‑19, que identifica o progresso rumo às metas globais. 

https://www.worldbank.org/en/topic/health/publication/from-double-shock-to-double-recovery-health-financing-in-the-time-of-covid-19
https://covid19vaccinedeploymenttracker.worldbank.org/tracker
https://www.covid19globaltracker.org/
https://www.covid19globaltracker.org/
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O Programa de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde fornece recursos 
adicionais para responder à Covid-19 e a outras emergências sanitárias, além de aju-
dar os países a se prepararem melhor para futuros surtos de doenças. O programa 
oferece financiamento rápido aos países com maiores necessidades, alguns dos 
quais não têm acesso ao financiamento tradicional do Banco. Até junho de 2022, o 
programa já havia concedido 34 doações no valor de US$ 117 milhões.

Para garantir que todos possam gozar de serviços médicos de qualidade a preços 
acessíveis — independentemente de sua capacidade de pagar por tais serviços — 
ajudamos os países a progredir rumo à cobertura universal de saúde, o que pode 
reduzir os riscos financeiros associados a doenças, aumentar a equidade e ajudar os 
países a lidar com o envelhecimento da população e uma carga crescente de doen-
ças não transmissíveis. Todavia, dois relatórios complementares do Banco e da OMS 
demonstram que a pandemia provavelmente interromperá o progresso global rumo 
à cobertura universal de saúde. Embora 270 milhões a mais de pessoas tenham tido 
acesso a serviços essenciais de saúde durante a pandemia, quase 1 bilhão de pessoas 
— o maior número da história — enfrentaram dificuldades financeiras devido a gas-
tos com saúde. Esse número deve aumentar, principalmente à medida que a pobreza 
crescer, a renda cair e os governos enfrentarem restrições fiscais mais rígidas. 

A Covid-19 também revelou a necessidade de sistemas de saúde robustos para 
que os países possam se preparar para emergências e lidar com os crescentes impac-
tos sanitários das mudanças climáticas. Nosso novo relatório intitulado COVID-19 
and Climate-Smart Health Care [Covid-19 e Atendimento de Saúde Inteligente em 
Termos de Clima], produzido com os Fundos de Investimento Climático, contém um 
marco para ajudar os países a construir sistemas resilientes que possam responder 
aos impactos sanitários das mudanças climáticas, reduzindo a contribuição do setor 
para a crise climática.

O Mecanismo de Financiamento Global (GFF) é uma parceria multissetorial 
sediada no Banco que apoia os esforços capitaneados por diversos países para melho-
rar a saúde de mulheres, crianças e adolescentes. As mulheres e crianças dos países 
mais pobres do mundo foram duramente atingidas por múltiplas crises, o que restrin-
giu seu acesso a serviços de saúde e reverteu anos de avanços em termos de saúde 
e capital humano. Dois terços dos países parceiros pesquisados relataram impactos 
negativos em seus sistemas de saúde em 2021, tais como dificuldades financeiras e 
escassez de profissionais de saúde e de suprimentos médicos. No exercício finan-
ceiro de 2022, o GFF ajudou os países a atender a suas necessidades emergenciais, 
ao mesmo tempo que apoiava o fortalecimento de uma atenção primária à saúde 
mais equitativa. Em Moçambique, Ruanda e Serra Leoa, o GFF está trabalhando com 
o Banco e outros parceiros para treinar agentes comunitários de saúde na aplicação 
de vacinas contra a Covid-19, ao mesmo tempo que presta serviços essenciais de 
saúde, como planejamento familiar e nutrição. Com o apoio do GFF, o Níger reformou 
seu marco legal para ajudar meninas adolescentes casadas a acessar serviços de pla-
nejamento familiar com mais facilidade, inclusive por meio de associações escolares 
de saúde que disponibilizam, de forma mais ampla, informações sobre saúde repro-
dutiva. No Camboja, o GFF apoiou a prestação de serviços essenciais de saúde em 
meio à crise da Covid-19 e promoveu uma melhora dos resultados nutricionais: entre 
2018 e 2020, o monitoramento do crescimento infantil aumentou 26%, e a proporção 
de mulheres grávidas que receberam suplementação de micronutrientes passou de 
80% a 89%. O GFF também ajudou a remover barreiras financeiras à prestação de 
serviços aos mais pobres, expandindo o Fundo de Equidade em Saúde do país para 
atender crianças com menos de 2 anos cujos pais trabalham no setor informal.

Financiamento de uma transição resiliente e de baixo carbono

Estamos ajudando os países a integrar metas climáticas e de desenvolvimento. Lan-
çado em junho de 2021, o Plano de Ação para Mudanças Climáticas 2021–2025 do 
Grupo Banco Mundial contém prioridades globais e diagnósticos climáticos nacio-
nais para ajudar os países a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e se adaptar 
às mudanças climáticas. No plano de ação, o Grupo Banco Mundial também se com-
promete a aumentar ainda mais nosso financiamento climático — com o objetivo 
de garantir que 35% de nosso financiamento apoie ações climáticas nos próximos 
cinco anos. O Grupo também alinhará nossos financiamentos ao Acordo de Paris 
até 1° de julho de 2023. Isso se aplicará a todas as novas operações do Banco e a 85% 
das operações do setor real aprovadas pelo Conselho da IFC e da MIGA (chegando a 
100% até 1° de julho de 2025). 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36498
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36498
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
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Em seu primeiro ano, o plano já está demonstrando resultados. No exercício 
financeiro de 2022, o Banco Mundial forneceu US$ 26,2 bilhões em financiamento 
climático para países em desenvolvimento, um aumento de 83% em relação aos 
US$ 14,2 bilhões do exercício de 2019. O financiamento do Banco para esforços de 
adaptação atingiu um valor recorde em dólares: US$ 12,9 bilhões. 

O Grupo Banco Mundial prioriza o apoio para transições de baixo carbono em 
setores-chave: energia; agricultura, alimentos, água e terra; cidades; transportes; 
e indústria manufatureira. Na Turquia, o Projeto de Integração de Paisagens Resi-
lientes lançará os alicerces para uma estratégia nacional que visa a aumentar a 
resiliência em regiões rurais vulneráveis, apoiar a recuperação sustentável da 
Covid-19 e viabilizar uma transição rumo a um futuro verde e de baixo carbono. Ele 
combina soluções baseadas na natureza com infraestrutura para lidar com inunda-
ções sazonais, secas, erosão do solo e deslizamentos de terra nas bacias dos rios 
Bolaman e Cekerek — duas áreas marcadas por altos índices de pobreza e vulnera-
bilidade aos impactos climáticos. Também restaurará paisagens florestais, capaci-
tará agricultores em agricultura sustentável, construirá infraestrutura de irrigação 
e abastecimento de água e aumentará as oportunidades de subsistência para as 
famílias rurais. 

Além disso, lançamos os primeiros Relatórios Nacionais de Desenvolvimento e 
Clima (CCDRs), um novo estudo diagnóstico que analisa como as metas de desen-
volvimento de cada país podem ser alcançadas no contexto da mitigação e/ou 
adaptação climática. Os CCDRs fornecerão uma base analítica robusta e rigorosa 
em nível nacional para considerar as rotas para transições resilientes e de baixo 
carbono. Também buscam deliberadamente colocar as pessoas e comunidades 
no centro da abordagem, pois são elas que determinarão o sucesso e a sustenta-
bilidade de qualquer política ou transição com foco climático. Os CCDRs avaliam 
como os riscos climáticos afetam pessoas e comunidades e buscam soluções para 
aumentar sua resiliência. Em seguida a esse relatório, também alinharemos nossos 
relatórios de risco climático à Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacio-
nadas ao Clima (TCFD) do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) (para mais 
informações, ver página 89). 

Publicado em setembro de 2021, nosso relatório Groundswell  2 prevê que as 
mudanças climáticas poderiam forçar 216 milhões de pessoas a migrar dentro de 
seus próprios países até 2050. Ações coletivas decisivas para reduzir as emissões 
poderiam, no entanto, reduzir essa migração em até 80%. O novo relatório baseia-
-se no primeiro relatório Groundswell, publicado em 2018 e concentrado na África 
Subsaariana, no Sul da Ásia e na América Latina e Caribe. O Groundswell 2 inclui 
análises sobre as regiões do Leste Asiático e Pacífico, do Oriente Médio e Norte da 
África e da Europa Oriental e Ásia Central. 

O Grupo do Banco Mundial mobiliza, coordena e participa de parcerias globais 
que motivam ações climáticas, entre as quais a Coalizão de Ministros das Finanças 
para a Ação Climática, que já reunia mais de 70 países em abril de 2022. À época das 
Reuniões de Primavera de 2022, os membros da coalizão argumentaram que a pre-
cificação do carbono deveria ser uma alavanca política essencial para enfrentar a 
crise climática. Eles ressaltaram que as abordagens que tratam de propostas multi-
laterais e regionais de precificação de carbono deveriam ser abertas, colaborativas 
e inclusivas. Em novembro de 2021, a coalizão também participou da Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26) em Glasgow, des-
tacando as principais áreas em que ministérios de finanças, bancos centrais e enti-
dades supervisoras do setor financeiro poderiam avançar rumo à meta de zerar as 
emissões líquidas. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
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Acesso à energia para todos 

As emissões relacionadas à energia representam mais de 75% das emissões glo-
bais. A guerra na Ucrânia provocou um aumento nos preços da energia e uma 
volatilidade da oferta no mundo todo, o que afetou principalmente os países mais 
pobres, muitos dos quais dependem de importações de energia. A crise evidenciou 
a necessidade urgente de se implantarem energias renováveis em grande escala 
para mitigar as mudanças climáticas e garantir maior confiabilidade e segurança 
energética. Avanços tecnológicos recentes reduziram muito o custo das energias 
renováveis e ofereceram uma oportunidade para aumentar sua participação na 
matriz energética global. 

O Grupo Banco Mundial pretende acelerar uma transição energética equitativa. 
O Grupo Banco Mundial é um dos maiores fornecedores de financiamento para pro-
jetos de energia renovável e eficiência energética em países em desenvolvimento, 
tendo comprometido US$ 8,6 bilhões nos últimos cinco anos e ajudado a mobilizar 
capital privado para o setor. Aumentamos nosso apoio às energias renováveis para 
expandir o acesso à energia, especialmente na África Subsaariana; as soluções 
incluem minirredes de energia renovável, sistemas solares autônomos (off-grid) e 
eletrificação solar sustentável para unidades de saúde e escolas. 

Apesar disso, quase 733 milhões de pessoas ainda vivem sem eletricidade, e cerca 
de 2,6 bilhões não têm acesso a métodos de cozinha limpos. Nos últimos cinco anos, 
o Banco ajudou a criar ou modernizar as conexões de eletricidade para cerca de 
80 milhões de pessoas e destinou US$ 4,6 bilhões a programas de acesso à energia, 
principalmente na África. Também ajudamos 40  milhões de pessoas —  principal-
mente na África e no Sul da Ásia — a ter acesso a métodos de cozinha e aqueci-
mento mais limpos e eficientes. Em Ruanda, estamos ajudando a fornecer soluções 
de cozinha limpa para mais de 2 milhões de pessoas, inclusive por meio da mobili-
zação de US$ 19 milhões em investimentos privados. Essas ações são apoiadas por 
parceiros como o Programa de Assistência à Gestão do Setor de Energia, que fornece 
conhecimento técnico e financiamento para ajudar a alcançar o acesso universal à 
energia até 2030. O programa ajuda a integrar soluções autônomas e minirredes, e  
seus empréstimos representam um quarto do investimento global em minirredes. 

Ajudamos os países a gerenciar as indústrias extrativas de forma a contribuir 
para seu crescimento e desenvolvimento sustentável, proteger suas comunidades e 
reduzir suas emissões. Nas últimas duas décadas, o Grupo Banco Mundial forneceu 
mais de US$ 3 bilhões para ajudar os governos a fechar minas de carvão e usinas 
elétricas, garantindo uma transição justa que proteja os trabalhadores, as comuni-
dades e o meio ambiente. Lançado em dezembro de 2021, nosso relatório intitulado 
Global Perspective on Coal Jobs and Managing Labor Transition out of Coal [Pers-
pectiva Global sobre Empregos no Setor de Carvão e Gestão da Transição da Mão 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37118
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de Obra para outros Setores] examina as barreiras à eliminação gradual do carvão na 
Índia, Indonésia e África do Sul, aproveitando as lições de transições anteriores na 
Polônia e nos Estados Unidos. O relatório apresenta recomendações sobre como os 
governos podem se preparar para a perda de empregos, inclusive por meio de polí-
ticas para apoiar os trabalhadores e ajudá-los a ter acesso a empregos alternativos. 
O Banco também trabalha com países e parceiros para reduzir a queima de gás, que 
desperdiça recursos e, nos níveis atuais, é responsável pela emissão de cerca de 
400 milhões de toneladas de CO2 equivalente todos os anos, segundo estimativas. O 
apoio à iniciativa queima zero até 2030 (Zero Routine Flaring by 2030) — introduzida 
pelo Banco e seus parceiros em 2015 — expandiu-se no exercício financeiro de 2022, 
e já conta com 34 governos e 53 empresas, que coletivamente representam quase 
dois terços das queimas globais.

Investimento na natureza para um futuro resiliente e sustentável

A perda de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos está profundamente 
conectada com as mudanças climáticas e afeta particularmente os países de renda 
baixa. Apoiamos um modelo de desenvolvimento que demonstre inteligência em 
relação à natureza e ajude os países a contabilizar o valor de seu capital natural, 
melhorar o manejo florestal e da paisagem, avançar rumo a uma economia azul 
sustentável e melhorar a gestão da poluição. 

Apoiamos a conservação de ecossistemas verdes e azuis que também bene-
ficiem os meios de subsistência das pessoas. Em março de 2022, o Banco lançou 
um Título para a Conservação da Vida Selvagem, um novo instrumento financeiro 
que apoia a conservação do rinoceronte negro, uma espécie gravemente amea-
çada, e oferece benefícios para as comunidades vizinhas na África do Sul. O Banco 
também lidera o Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia, financiado pelo 
Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), que está melhorando o manejo inte-
grado de paisagens e a conservação de ecossistemas na Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Equador, Guiana, Peru e Suriname. Até o momento, já ajudou a expandir e fortalecer 
a gestão de 42 milhões de hectares de áreas protegidas, promoveu práticas produti-
vas sustentáveis em 209 mil hectares e restaurou outros 4.300.

Nosso trabalho analítico ajuda os países a contabilizar sistematicamente o 
valor de seu capital natural. Nosso relatório emblemático intitulado The Changing 
Wealth of Nations [A Mudança da Riqueza das Nações 2021] contém o conjunto 
mais abrangente de dados de contabilidade patrimonial até hoje. Um novo docu-
mento sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos intitulado Unlocking Natu-
re-Smart Development [Promoção do Desenvolvimento Inteligente da Natureza] 
também descreve marcos de resposta global para ajudar países e economias a 
buscar caminhos de desenvolvimento mais sustentáveis.

O Plano de Ação para Mudanças 
Climáticas 2021–2025 do Grupo Banco 
Mundial inclui o compromisso de 
aumentar o apoio a soluções baseadas 
na natureza, melhores ferramentas para 
tomadas de decisão e contabilidade de 
riquezas, além de integrar riscos climá-
ticos e relacionados à natureza às finan-
ças sustentáveis. Na COP26 em Glasgow, 
o Grupo Banco Mundial subscreveu a 
Declaração Conjunta sobre Natureza, 
Pessoas e Planeta com outros bancos 
multilaterais de desenvolvimento.

Também apoiamos iniciativas que 
buscam reduzir a poluição atmosférica, 
química e plástica, que tem impactos 
prejudiciais para a saúde humana e 
ambiental e para o clima. Nossas ações 
incluem análises que descrevem cená-
rios de políticas públicas para reduzir 
a poluição plástica e apoiar sistemas 
industriais restauradores e regenerativos 
em diferentes contextos nacionais. 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/23/wildlife-conservation-bond-boosts-south-africa-s-efforts-to-protect-black-rhinos-and-support-local-communities
https://www.worldbank.org/en/programs/amazon-sustainable-landscapes-program
https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations
https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations
https://www.worldbank.org/en/topic/biodiversity/publication/unlocking-nature-smart-development#:~:text=A%20new%20World%20Bank%20approach,3)%20enhancing%20local%20benefits%20of
https://www.worldbank.org/en/topic/biodiversity/publication/unlocking-nature-smart-development#:~:text=A%20new%20World%20Bank%20approach,3)%20enhancing%20local%20benefits%20of
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e523c9386dd95f2ec59613310611e1de-0020012021/original/MDB-Joint-Statement-on-Nature.pdf?cid=env_tt_environment_en_ext
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e523c9386dd95f2ec59613310611e1de-0020012021/original/MDB-Joint-Statement-on-Nature.pdf?cid=env_tt_environment_en_ext


Perspectivas econômicas globais
Este relatório semestral emblemático, publicado em janeiro e 
junho, examina a evolução, as perspectivas e as políticas eco-
nômicas mundiais, com foco nas economias em desenvolvi-
mento e nos mercados emergentes. A edição de junho de 2022 
descreve como os danos causados pela Covid-19 e pela guerra 
na Ucrânia impulsionaram a desaceleração da economia glo-
bal. Um risco importante é a possibilidade de inflação global 
elevada acompanhada de crescimento tímido, com conse-
quências potencialmente prejudiciais para as economias de 
renda baixa e média. O relatório destaca a necessidade de 
ações decisivas no campo de políticas públicas para evitar os 
piores resultados. Isso exigirá esforços globais que limitem os 

danos às pessoas afetadas pela guerra, amorteçam os impactos do aumento dos 
preços do petróleo e dos alimentos, acelerem o alívio da dívida e expandam a 
vacinação em países de renda baixa. O relatório também insta os formuladores 
de políticas públicas a se absterem de políticas que causem distorções, como 
controles de preços, subsídios e proibições de exportação, o que poderia agravar 
o aumento dos preços das commodities. Os governos devem, em vez disso, rede-
finir suas prioridades de gastos, privilegiando o auxílio direcionado para grupos 
vulneráveis.

Trabalho em prol de um mundo com segurança hídrica para todos 

Em todo o mundo, o abastecimento de água está ameaçado pelos efeitos das mudan-
ças climáticas, além de outros fatores, como crescimento populacional, padrões 
de crescimento econômico com uso intensivo de água e poluição atmosférica. No 
entanto, a demanda continua a crescer: nas cidades, a expectativa é que aumente 
50% nos próximos 30 anos. A inadequação do abastecimento de água de alta quali-
dade é um dos maiores riscos para o progresso econômico, a redução da pobreza e o 
desenvolvimento sustentável. 

Na qualidade de maior fonte multilateral de financiamento para projetos hídricos 
nos países em desenvolvimento, o Banco Mundial trabalha em estreita colaboração 
com seus parceiros para apoiar o uso mais sustentável de recursos, melhorar a pres-
tação de serviços e aumentar a resiliência. Ajudamos 1,8 milhão de pessoas na Tan-
zânia a ter acesso a água em maior quantidade e de melhor qualidade perto de suas 
casas em 2021; cerca de 2,6 milhões de pessoas também tiveram acesso a melho-
rias no esgotamento sanitário. Em Gana, estamos apoiando subsídios para famílias 
pobres adquirirem banheiros. 

Ajudamos os países a garantir a segurança hídrica de suas cidades por meio de 
soluções inovadoras, como, por exemplo, abordagens de economia circular. Uma 
dessas iniciativas busca ajudar Guayaquil, no Equador, a solucionar problemas anti-
gos de contaminação de rios e estuários por águas residuais. O foco está no sanea-
mento seguro, que inclui desde a melhoria da infraestrutura e da rede de esgotos até 
a garantia de que os mais pobres tenham cobertura e os clientes possam se conectar. 
A qualidade da água é monitorada a montante, e o planejamento das bacias hidro-
gráficas nos ajuda a compreender os estressores da qualidade hídrica. Duas novas 
usinas tratarão águas residuais e transformarão o metano do lodo de esgoto em ele-
tricidade suficiente para atender até 40% das necessidades dessas usinas.

Na Índia, um grande projeto de irrigação e gestão de inundações em Bengala Oci-
dental está ajudando 2,7 milhões de agricultores a acessar melhores serviços de irri-
gação e proteção contra inundações anuais, com o objetivo mais amplo de mitigar o 
impacto das mudanças climáticas. O projeto otimiza o uso das águas superficiais e 
subterrâneas, aumentando a produtividade agrícola e a renda nas áreas rurais.

Nossas análises embasam nossas operações. Alguns exemplos disso são o 
relatório Troubled Tariffs [Tarifas Problemáticas], que fornece aos formuladores de 
políticas públicas formas de melhorar a eficiência, a acessibilidade e a sustentabili-
dade dos serviços de abastecimento de água; e o relatório Seeing the Invisible [Visão 
do Invisível], que destaca a importância da qualidade das águas subterrâneas para a 
saúde humana, a agricultura, a indústria e o meio ambiente.

A Parceria Global de Segurança Hídrica e Saneamento (GWSP), um fundo fiduci-
ário de vários doadores, ajuda os países a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável relacionados à água. Por sua vez, o Grupo de Recursos Hídricos 2030, 
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uma parceria entre entes públicos e privados e a sociedade civil, está lançando uma 
força-tarefa global para financiar o setor de água com foco na criação de serviços 
públicos resilientes, usando novas tecnologias para uma melhor gestão da água e 
permitindo que os prestadores de serviços atuem de forma mais eficiente e adaptável.

Estímulo à transformação econômica 

Desde 1990, a integração dos países em desenvolvimento à economia global tem 
desempenhado um papel essencial para a criação de empregos, ajudando a tirar 
mais de 1  bilhão de pessoas da pobreza. Contudo, a expansão da integração do 
comércio encontra-se em risco. Desde o início da pandemia (especialmente durante 
a guerra na Ucrânia), muitos países começaram a se voltar para dentro, buscando 
trazer a produção de volta a seus territórios para proteger os mercados internos 
contra o aumento dos preços de alimentos e energia. Uma nova pesquisa divulgada 
pelo Banco em março de 2022 revelou que as medidas para relocalizar a produção 
reduziriam o comércio e levariam 52 milhões de pessoas à pobreza, especialmente 
na África Subsaariana. Medidas que restringem as exportações de alimentos são 
muitas vezes contraproducentes, prejudicando mais os consumidores mais pobres, 
reduzindo incentivos para investir na produção de alimentos e minando a segurança 
alimentar global no longo prazo.

Estimular empregos e transformação econômica é fundamental para nossos 
esforços de promoção do desenvolvimento. Ajudamos os países a realocar recursos 
para atividades mais produtivas com maior potencial de geração de bons empregos. 
Também os ajudamos a acessar mercados maiores por meio do comércio e da urba-
nização; e buscamos encontrar maneiras de melhorar a produtividade dos empregos 
e das empresas existentes.

No exercício financeiro de 2022, realizamos um extenso trabalho analítico para 
apoiar esses objetivos, que incluiu: um relatório sobre a crescente frequência e com-
plexidade de subsídios que causam distorções; uma análise de como o comércio 
contribuiu para a recuperação da Covid-19; e um estudo destacando como as políti-
cas comerciais podem apoiar soluções para as mudanças climáticas. Em nossa série 
Trade Watch, também analisamos os impactos comerciais da guerra na Ucrânia. 

Produzimos uma série de estudos diagnósticos sobre o comércio para guiar as 
estratégias de crescimento dos países e os planos de adaptação ao clima. Nosso 
segundo relatório de análise do Acordo da Área de Livre Comércio Continen-
tal Africana indica que um aumento do comércio e do investimento estrangeiro 
direto poderia aumentar a renda real na África em cerca de 9% até 2035 e tirar mais 
10 milhões de pessoas da pobreza extrema. 

Criação de mais e melhores empregos para reduzir a pobreza

Nos últimos anos, o aumento da renda do trabalho foi responsável por cerca de 40% 
da redução da pobreza em todo o mundo. No entanto, mais de 90% dos trabalha-
dores em países de renda baixa permanecem em empregos de baixa qualidade e 
baixa produtividade. A Covid-19 exacerbou os desafios, afetando empregos, merca-
dos de trabalho e meios de subsistência. Os países em desenvolvimento precisam 
criar melhores empregos que aumentem a produtividade e os ganhos, além de 
melhorar o acesso a empregos para as pessoas desfavorecidas. Os governos podem 
desempenhar um papel efetivo na promoção da demanda de mão de obra privada 
—  especialmente para criar empregos de melhor qualidade  — por meio de medi-
das normativas mais favoráveis. Isso é destacado num nosso relatório publicado em 
2022, Jobs Undone [Trabalhos Desfeitos], que analisa esses desafios para a região do 
Oriente Médio e Norte da África.

O Banco investe em melhores resultados de empregos, realizando diagnósticos e 
apoiando o compartilhamento de conhecimentos e pesquisas globais. No exercício 
financeiro de 2022, o Banco Mundial apoiou 510 projetos relacionados a empregos, 
com investimentos de aproximadamente US$ 74 bilhões. Na Zâmbia, o Projeto de 
Agronegócios e Comércio ajudou agricultores emergentes e pequenas e médias 
agroindústrias a se conectarem melhor a mercados maiores, participando de cadeias 
de valor sustentáveis e de alto potencial. O projeto mobilizou cerca de US$ 5 milhões 
em capital privado; em média, houve um aumento de 27% nas vendas de quase 33 mil 
agricultores, e de 73% no faturamento de pequenas e médias empresas (PMEs). No 
âmbito da AID20, continuaremos a apoiar a criação de empregos e a transformação 
econômica com o objetivo de solucionar as falhas e restrições do mercado para aju-
dar a destravar oportunidades para investimentos do setor privado e criar melhores 
empregos em 20 países da AID, cinco dos quais são afetados por FCV.

https://www.worldbank.org/en/topic/trade/brief/trade-watch
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37412/9781464817359.pdf
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Para ajudar as empresas a sobreviver e manter empregos durante a pande-
mia, oferecemos apoio a PMEs no Egito, Etiópia, Geórgia e Mongólia, bem como 
aos setores mais atingidos em outros países, como o turismo na Indonésia e em 
Uganda. Também estamos ajudando empresas viáveis, fortalecendo os regimes 
de insolvência e aumentando a resiliência do setor financeiro na Indonésia, no 
México, no Paraguai e no Uruguai. Nas Filipinas e em Uganda, estamos expandindo 
tecnologias financeiras, liquidez e acesso a crédito, principalmente para as PMEs 
e as mulheres. Nas Maldivas, o Projeto Emergencial de Apoio à Renda durante a 
Covid-19 forneceu auxílio financeiro temporário a trabalhadores que perderam o 
emprego ou a renda como resultado da pandemia; o projeto também ajudou a for-
talecer o sistema de proteção social do país para que pudesse se preparar para 
futuras crises. Cerca de 23 mil trabalhadores receberam apoio financeiro, entre os 
quais quase 9 mil mulheres, mais de dois terços das quais são autônomas.

Diversas parcerias estabelecidas no Banco promovem melhores resultados de 
empregos e embasam políticas relacionadas aos trabalhadores migrantes. Alguns 
exemplos são a Soluções para Emprego Juvenil, uma aliança com forte participação 
do setor privado, e a Parceria de Conhecimento sobre Migração e Desenvolvimento 
(KNOMAD), que monitora fluxos de migração e de remessas. Nos termos do novo 
Fundo Fiduciário de Múltiplos Doadores para a Migração da Parceria KNOMAD, 
estamos lançando os alicerces para mais operações nas áreas de migração e des-
locamento forçado, com foco inicial na Colômbia. O Resumo de Políticas KNOMAD 
de março de 2022 projeta um aumento significativo das remessas para a Ucrânia 
em 2022, paralelamente a uma queda das remessas da Rússia para a Ásia Central. 
Continuamos a trabalhar com diversos parceiros e países para manter o fluxo de 
remessas apesar da pandemia e de outras crises. 

Enfrentamento da crise global de aprendizagem 

Mesmo antes da Covid-19, o mundo já enfrentava uma crise global de aprendiza-
gem. A pandemia — que no auge do fechamento das escolas, em abril de 2020, 
afastou 94% dos alunos das salas de aula — somente agravou a situação. Em países 
de renda baixa e média, a taxa global de pobreza de aprendizagem, que mede a par-
cela de crianças de 10 anos que não conseguem ler e entender um texto simples, 
pode chegar a 70%. Em nível global, as crianças afetadas por perdas de aprendiza-
gem podem perder US$ 21 trilhões em ganhos ao longo da vida; nos países de renda 
baixa e média, a perda seria de US$ 11 trilhões. 

Embora quase todos os países tenham oferecido algum tipo de ensino remoto 
durante o fechamento das escolas, a probabilidade de as crianças de famílias desfa-
vorecidas se beneficiarem disso era muito menor (em comparação às famílias mais 
abastadas). Pelo menos um terço das crianças em idade escolar no mundo todo 
—  463  milhões  — não conseguiram frequentar a escola remotamente. Meninas, 
alunos com deficiência e crianças mais novas também enfrentaram barreiras sig-
nificativas ao ensino remoto e têm menos probabilidade de retornar à escola após 
a pandemia. 

https://www.knomad.org/publication/russia-ukraine-conflict-implications-remittance-flows-ukraine-and-central-asia
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Nosso apoio aos países cobre todo o ciclo de aprendizagem, de forma a promo-
ver sistemas de educação resilientes, equitativos e inclusivos que garantam que a 
aprendizagem beneficie a todos. Somos a maior fonte de financiamento externo 
para a educação nos países em desenvolvimento: nosso portfólio de cerca de 
US$ 23 bilhões visa a aprimorar a aprendizagem e proporcionar a todos o acesso 
à educação de que precisam para seu sucesso futuro. Ao longo dos três últimos 
anos, nossos empréstimos para projetos na área de educação dobraram de valor 
em comparação aos dez anos anteriores. Nossos projetos beneficiam pelo menos 
432 milhões de alunos e 18 milhões de professores — um terço de todos os alunos 
e quase um quarto dos professores nos países clientes. Também somos a maior 
agência implementadora das doações feitas pela Parceria Global pela Educação 
para países de renda baixa, gerenciando US$ 3,6 bilhões, o que equivale a 57% de 
seu portfólio de doações. 

Por meio de nossos dados, análises, assessoria sobre políticas públicas, finan-
ciamentos e assistência técnica, ajudamos os governos a implementar programas 
ambiciosos de recuperação da aprendizagem para levar as crianças de volta à 
escola, recuperar o aprendizado perdido, garantir o bem-estar de alunos e profes-
sores, apoiar crianças marginalizadas e acelerar o progresso. No Brasil, estamos 
apoiando a recuperação da aprendizagem, fornecendo ensino direcionado para 
alunos com dificuldades de aprendizagem e exercícios estruturados para desen-
volver habilidades socioemocionais nas escolas. Na Índia, ajudamos a fortalecer 
o sistema de avaliação em sala de aula do estado de Gujarat para melhor embasar 
novas metodologias de aulas de recuperação; também investimos no desenvolvi-
mento profissional dos professores. Em Moçambique, estamos reforçando a pre-
paração para a aprendizagem e a alfabetização nos primeiros anos de escola por 
meio de modelos de planos de aula aulas, formação e orientação de professores e 
avaliações frequentes. Também estamos ajudando o país a melhorar o acesso e a 
retenção de meninas nas séries mais avançadas, melhorando a segurança escolar, 
fornecendo instalações sanitárias adequadas a todos os gêneros e instituindo um 
programa de mentoria.

Trabalhamos com muitos parceiros para promover esses objetivos, tais como o 
ACNUR, o PMA, a OCDE e as universidades de Harvard, Oxford e Johns Hopkins. 
Lançado em 2020 com o UNICEF e em parceria com a Fundação Bill & Melinda 
Gates, o governo do Reino Unido, a UNESCO e a USAID, o Programa Acelerador 
continua a ajudar os países participantes a melhorar as habilidades fundamentais 
de seus estudantes. O relatório Status of Global Education Crisis [Situação da Crise 
Educacional Global], publicado em parceria com o UNICEF e a UNESCO, faz um 
balanço dos impactos da Covid-19 na aprendizagem e descreve as respostas de 
políticas públicas para mitigar os efeitos do fechamento de escolas. A atualização 
de 2022 do relatório State of Global Learning Poverty [Estado da Pobreza de Apren-
dizagem Global] — uma publicação conjunta do governo do Reino Unido, da Fun-
dação Gates, da UNESCO, do UNICEF, da USAID e do Banco Mundial — enfatiza 
que a recuperação deve começar com um compromisso político em nível nacional. 

https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/accelerator-program
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-state-of-the-global-education-crisis-a-path-to-recovery
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/state-of-global-learning-poverty


Enfrentamento das lacunas de capital humano em prol  
de uma recuperação equitativa

Num momento em que os países lidam com múltiplas crises globais, é fundamental que 
direcionem investimentos para suprir as lacunas de capital humano — os conhecimen-
tos, as habilidades, a saúde e a nutrição de que as pessoas precisam para atingir seu 
potencial. O Projeto Capital Humano do Banco Mundial apoia esses esforços com uma 
combinação de pesquisas, dados, análises e engajamento nacional e global. 

Em 2022, o capital humano tornou-se um tema especial no pacote de políticas 
AID20, mantendo o foco na eliminação de lacunas e na alavancagem do investimento 
em pessoas nos países mais pobres. 

Temos mais de 20  Revisões de Capital Humano em andamento, que ajudam os 
governos a identificar barreiras que afetam os resultados de capital humano. Também 
estamos ajudando os países a melhorar o financiamento do capital humano e sua efi-
ciência de gastos para que possam atingir resultados melhores. Além disso, estamos 
implementando planos regionais de capital humano para as regiões da África, América 
Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte da África e Sul da Ásia. 

Este ano, publicamos uma nota sobre políticas públicas com foco em como lidar 
com a crise de cuidados e orfandade associada à Covid-19, numa iniciativa conjunta 
com a OMS, o governo dos EUA e várias universidades. Outra nota pontual [just-in-time] 
analisa as perdas de capital humano decorrentes de conflitos armados, tanto durante a 
vida de uma pessoa quanto ao longo de gerações. Esse documento embasa a resposta 
do Grupo Banco Mundial aos impactos globais da guerra na Ucrânia. Em dezembro de 
2021, publicamos o relatório The Quality of Health and Education Systems Across Africa 
[A Qualidade dos Sistemas de Saúde e Educação na África], que demonstra como os 
dados sobre a prestação de serviços de saúde e educação ajudaram a moldar o debate 
público e apoiar a ação dos países em relação a políticas públicas. Nosso trabalho é 
fundamentado por análises constantes sobre os impactos da pandemia nas perdas de 
capital humano. 

As parcerias são um componente-chave do Projeto Capital Humano. Nos Conclaves 
Ministeriais bianuais, interagimos com ministros de Finanças e Planejamento de vários 
países, além de outros parceiros, sobre investimentos em pessoas para melhorar a saúde 
e a educação e apoiar o crescimento econômico. Os eventos deste ano se propuseram a 
repensar a prestação de serviços na era digital, bem como reverter as perdas de apren-
dizagem e de empregos decorrentes da Covid-19. Essas ações são complementadas por 
uma série de reuniões com pontos focais dos ministérios das finanças de cada país. 

O Programa Geral de Capital Humano (Human Capital Umbrella Program) ajuda os 
países a formular e implementar estratégias para formar, proteger e aproveitar o capital 
humano. Com financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates e do governo canadense, 
o programa já forneceu a 16 países da África e do Sul da Ásia análises e assistência téc-
nica para enfrentar desafios de capital humano, com ênfase no empoderamento econô-
mico das mulheres.
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Dada a escala dos desafios e a concorrência por financiamento, os países pre-
cisam concentrar seus esforços nas prioridades mais prementes e nas abordagens 
mais eficazes em termos de custos para enfrentar a pobreza de aprendizagem. 
Nosso relatório conjunto com o UNICEF e a UNESCO intitulado Where Are We on 
Education Recovery [Onde Estamos na Recuperação da Educação?] propõe uma 
abordagem para garantir que todas as crianças e jovens estejam na escola e desen-
volvam as competências fundamentais necessárias para garantir seu sucesso na 
escola e no futuro. A Abordagem RÁPIDA abrange políticas essenciais para a recu-
peração de aprendizagem e busca alcançar todas as crianças e mantê-las na escola; 
avaliar regularmente os níveis de aprendizagem; priorizar o ensino das habilidades 
fundamentais; aumentar a eficiência do ensino, inclusive por meio da recuperação 
de aprendizagem; e desenvolver saúde e o bem-estar psicossociais. 

Em situações afetadas por FCV, nosso comprometimento chega a US$ 5,2 bilhões; 
esse valor cresceu rapidamente para que pudéssemos alcançar muitas crianças 
que vivem em meio a conflitos e violência. Esses projetos já representam quase 
um quarto de nosso portfólio de educação. Em linha com a Estratégia de FCV do 
Grupo Banco Mundial, nossa abordagem reconhece que a educação é crucial para 
minimizar os impactos de fragilidades e deslocamentos em crianças e jovens e para 
prevenir conflitos violentos no longo prazo.

Empoderamento da mulher para fomentar crescimento sustentável  
e resiliência

Colaboramos com os países para capacitar e investir em mulheres e meninas. Nos 
últimos dez anos, houve progresso em várias áreas-chave, inclusive com índices 
mais baixos de mortalidade materna, expansão da escolaridade de meninas e 
proteções legais mais robustas para as mulheres. Entre 2012 e 2022, a pontuação 
média dos índices nacionais de nosso relatório emblemático Mulheres, Empresas 
e o Direito aumentou 6,4 pontos, refletindo ganhos para as mulheres em direitos 
econômicos e representatividade. Atualmente, há mais mulheres do que nunca nos 
parlamentos nacionais. 

No entanto, ainda há desafios importantes. Os países enfrentam uma miríade de 
crises, que afetam meninos, meninas, homens e mulheres de forma diferente. Esses 
desafios são, muitas vezes, agravados por leis e políticas discriminatórias, por nor-
mas sociais em torno dos papéis e responsabilidades econômicas e pela violência 
de gênero (VG). A pandemia continua a exacerbar as diferenças de gênero, o que 
ameaça uma reversão dos ganhos para mulheres e meninas em áreas como capital 
humano, empoderamento econômico e voz e autonomia. 

Para melhorar seus resultados de desenvolvimento, os países precisam acele-
rar o progresso nas seguintes áreas: empoderamento e empreendedorismo das 
mulheres; educação e formação de meninas para empregos futuros; e acesso a ser-
viços essenciais, como cuidados infantis e serviços de saúde sexual e reprodutiva. 
Eles também precisam prevenir e reagir à VG e suas causas, especialmente em paí-
ses afetados por fragilidades e conflitos. O Grupo Banco Mundial ajuda os países 
a trabalhar para atingir esses objetivos e tornar suas economias mais inclusivas e 
resilientes. Esse trabalho é orientado por nossa Estratégia de Igualdade de Gênero 
2016–2023, que busca reduzir as desigualdades entre homens e mulheres em 
quatro pilares principais: dotações humanas (saúde, educação e proteção social); 
empregos; ativos; e voz e autonomia. Em janeiro de 2022, lançamos uma iniciativa 
de um ano intitulada #AccelerateEquality para refletirmos sobre o progresso reali-
zado e as lições que aprendemos ao longo dos últimos dez anos. 

Apoiamos o Mecanismo Geral de Igualdade de Gênero (Umbrella Facility for 
Gender Equality) um fundo fiduciário com vários doadores que busca reduzir as 
diferenças de gênero e empoderar mulheres, homens, meninas e meninos. O meca-
nismo financia bens públicos globais para promover a inovação e gerar evidências 
para soluções que possam ser adaptadas por governos, parceiros de desenvolvi-
mento e o setor privado.

Ajudamos as mulheres a participar da atividade econômica, inclusive por meio 
de medidas para promover maior inclusão, como capacitação, coaching e inter-
venções psicossociais. Também apoiamos programas de trabalho remunerado 
(cash-for-work), maior apoio a creches, serviços de extensão agrícola e melhor 
acesso a serviços financeiros e digitais, inclusive crédito e liquidez para empresas 

https://www.unicef.org/media/117626/file/Where are we in Education Recovery?.pdf
https://www.unicef.org/media/117626/file/Where are we in Education Recovery?.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-rapid-framework-and-a-guide-for-learning-recovery-and-acceleration
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/987751647358730492/safe-and-learning-in-the-midst-of-fragility-conflict-and-violence-a-world-bank-group-approach-paper
https://wbl.worldbank.org/en/wbl
https://wbl.worldbank.org/en/wbl
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23425


lideradas por mulheres. Na Sérvia, apoiamos um projeto para impulsionar o cresci-
mento e a competitividade, fomentando pesquisas científicas, empreendedorismo 
e acesso ao financiamento; mais da metade dos US$ 1,3 milhão em doações que 
o projeto concedeu beneficiou mulheres. Em Angola, ajudamos a atender a uma 
grande e crescente população de crianças e jovens que estão fora da escola (princi-
palmente meninas adolescentes), apoiando um programa de bolsas de estudo para 
900 mil jovens e promovendo acesso à educação para aqueles que abandonaram a 
escola; salas de aula mais seguras; e serviços de saúde direcionados. Nosso apoio à 
Iniciativa Financeira de Mulheres Empreendedoras dá acesso a sistemas de finan-
ciamento e apoio para empresas de propriedade de mulheres (ou administradas por 
elas) nos países em desenvolvimento. 

Coletamos e organizamos dados em nosso Portal de Dados de Gênero, que 
fornece acesso aberto a dados desagregados por gênero sobre mais de 900  indi-
cadores que abrangem demografia, educação, saúde, atividades econômicas, ati-
vos, liderança, VG e muito mais. Nossos Laboratórios de Inovação de Gênero geram 
conhecimentos e dados para promover a igualdade de gênero, identificando lacunas 
e testando soluções. Em fevereiro de 2022, publicamos uma pesquisa que analisa 
como os deslocamentos forçados afetam a vida de mulheres e homens de maneira 
diferente, aumentando o risco de violência cometida pelo parceiro íntimo e impondo 
maiores limites ao acesso a oportunidades de renda. 

Lançamos o relatório Breaking Barriers [Quebrando Barreiras], que se concentra 
em maneiras de ajudar as mulheres a ingressar em setores mais lucrativos e melho-
rar seu desempenho empresarial. Na região do Leste Asiático e Pacífico, analisa-
mos intervenções de cuidados infantis que maximizam os avanços em relação ao 
emprego de mulheres. No Oriente Médio e Norte da África, exploramos as restrições 
por trás da baixa participação feminina na força de trabalho no Egito. Isso serviu 
para embasar políticas que aceleram as oportunidades econômicas para as mulhe-
res da região. E no Sul da Ásia, nosso relatório Reshaping Norms [Reformulação de 
Normas] analisa como a região poderia reformular seus sistemas tributários, aumen-
tar a concorrência e questionar normas de gênero.

Trabalhamos para prevenir e responder à VG com operações que apoiam servi-
ços de aconselhamento remoto; educam os pais sobre relacionamentos saudáveis; 
tratam do assédio sexual no transporte público; capacitam profissionais de saúde 
para identificar e encaminhar casos; e fortalecem os mecanismos de coleta de 
dados e encaminhamento. Na Tanzânia, ajudamos professores e gestores escolares 
a aumentar sua capacidade de prevenção e combate à VG.

O relatório Mulheres, Empresas e o Direito 2022 é a oitava edi-
ção de uma série de estudos anuais que analisam as leis e regula-
mentos que afetam as oportunidades econômicas das mulheres 
em 190 economias. Ao examinar as decisões econômicas que as 
mulheres tomam ao longo de sua vida profissional, bem como 
o ritmo das reformas nos últimos 52  anos, o relatório contribui 
para pesquisas e debates políticos sobre o empoderamento eco-
nômico das mulheres. Ele apresenta oito indicadores estrutura-
dos em torno das interações das mulheres com a lei à medida 
que avançam em sua vida e carreira: mobilidade, local de traba-
lho, salário, casamento, maternidade, empreendedorismo, ativos 
e pensões. 

A edição atual apresenta evidências sobre os vínculos entre a igualdade jurí-
dica de gênero e a inclusão econômica das mulheres, identifica barreiras à parti-
cipação econômica das mulheres e incentiva a reforma das leis discriminatórias. 
O novo relatório contém uma pesquisa-piloto realizada em 95 países sobre as 
leis que regem os cuidados infantis, uma medida essencial e necessária para 
que as mulheres tenham sucesso em sua atividade profissional remunerada. 
Pela primeira vez, também explora não apenas a existência de leis e regulamen-
tos, mas, também, sua implementação em 25 economias. Isso destaca que, mui-
tas vezes, as leis, por si só, não são suficientes para aumentar a igualdade de 
gênero. Sua implementação e aplicação são elementos importantes, bem como 
normas sociais, culturais e religiosas.
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https://genderdata.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/breaking-barriers-female-entrepreneurs-who-cross-over-to-male-dominated-sectors
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37121
https://wbl.worldbank.org/en/wbl


Promoção de reformas fiscais e financeiras 

Os países em desenvolvimento enfrentam um número crescente de desafios 
complexos e interligados, entre os quais os impactos fiscais da Covid-19, a guerra 
na Ucrânia, o aumento da inflação e as mudanças climáticas. É necessária uma 
estrutura política abrangente para ajudar os governos a escolher as ações certas 
no momento certo e definir compensações (trade-offs) adequadas. No exercício 
financeiro de 2022, com o apoio de uma contribuição de € 60 milhões da Alemanha, 
lançamos um programa abrangente para ajudar os países a enfrentar as mudanças 
climáticas em meio aos desafios fiscais e financeiros que enfrentam. Isso ajudará os 
ministérios de Finanças, Economia e Comércio a incluir considerações climáticas 
nas políticas públicas, além de ajudar os bancos centrais e os reguladores finan-
ceiros a fortalecer sua atuação. Também fortalecerá as instituições governamentais 
para que possam apoiar uma alocação mais eficiente de recursos para a produção e 
o consumo menos poluentes.

Ajudar os países a encontrar maneiras inteligentes de impulsionar a mobilização 
de recursos internos também foi um foco de nosso trabalho analítico no exercício 
financeiro de 2022. A pandemia esgotou as reservas fiscais de muitos países em 
desenvolvimento, deixando-os com menos recursos para enfrentar desafios emer-
gentes. Nosso relatório Innovations in Tax Compliance [Inovações em Conformidade 
Tributária] descreve um marco inovador e integrado para melhorar os sistemas tribu-
tários, com foco em fiscalização, facilitação e confiança. O relatório observa que as 
estratégias para aumentar a confiança entre os contribuintes e as administrações 
fiscais podem levar a taxas mais altas de conformidade e promover apoio público 
para uma tributação mais eficaz.

Fortalecimento das instituições públicas e melhora da governança

Ajudamos os países a criar instituições capazes, eficientes, inclusivas e respon-
sáveis. Nosso trabalho permite que os países aumentem a produtividade do setor 
público, mobilizem tecnologias para prestar serviços públicos, reduzam a corrupção 
e melhorem o gerenciamento de desastres climáticos e outros choques.

A Covid-19 destacou o papel crucial que os governos desempenham na prote-
ção dos cidadãos e na construção de um futuro melhor para todos. Nossa iniciativa 
Futuro do Governo ajuda os governos a identificar maneiras de passar da crise para 
um desenvolvimento verde, resiliente e inclusivo. Também publicamos um relatório 
global abrangente que demonstra como um sistema confiável de aquisições públi-
cas pode gerar economias de até US$ 1 trilhão por ano.

Desenvolvemos várias ferramentas para apoiar a formulação e implementação 
eficazes de reformas de políticas públicas. Lançamos o Índice de Independência das 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, que contém informações sobre a independên-
cia jurídica e operacional dessas instituições vitais em mais de cem países. Também 
lançamos o Índice de Maturidade GovTech, que avalia como os governos de 198 eco-
nomias estão usando tecnologias para melhorar a prestação de serviços públicos e 
promover interação com seus cidadãos. Nossos Indicadores Mundiais de Burocra-
cia constituem o conjunto de dados mais abrangente sobre empregos e salários no 
setor público, com 192 indicadores de 200 países. 

A corrupção prejudica principalmente os mais pobres. Ela pode custar vidas, 
reduzir o acesso a serviços básicos e exacerbar a desigualdade. Nosso Plano de 
Ação Anticorrupção está fortalecendo nossa abordagem para ajudar os países a 
enfrentar esse desafio, melhorando sua capacidade de detectar e impedir a corrup-
ção o mais cedo possível.
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Aumento da resiliência do setor financeiro

Empresas e trabalhadores continuam a ser profundamente afetados pela pandemia. 
As medidas de estímulo representaram uma tábua de salvação para empresas em 
situação difícil, mas os riscos financeiros aumentaram à medida que essas empresas 
contraíam empréstimos para compensar seus problemas de liquidez. Nossa Busi-
ness Pulse Survey, uma pesquisa que mede o “pulso” do setor empresarial, demons-
trou que as vendas em 2021 ficaram, em média, 28 pontos percentuais abaixo das de 
2019. Quedas nos lucros podem dificultar o pagamento das dívidas das empresas. 

Realizamos várias avaliações analíticas para ajudar as empresas que enfrentam 
altos níveis de incerteza. Nosso Kit de Ferramentas para soluções empresariais 
(Toolkit for Corporate Workouts) propõe formas de implementar soluções rápidas, 
flexíveis e econômicas para resolver os problemas financeiros das empresas sem 
sobrecarregar os sistemas judiciais. Nosso relatório intitulado Addressing the Cor-
porate Debt Overhang [Enfrentamento da Dívida Empresarial Pendente] oferece 
soluções baseadas em nossa experiência com reestruturações empresariais, esta-
bilidade financeira e mercados de capitais. Também reunimos formuladores de polí-
ticas públicas, reguladores, profissionais e membros do Judiciário para debater a 
evolução da lei e das práticas de insolvência no Fórum sobre a Reforma dos Siste-
mas de Insolvência da Ásia, na Mesa Redonda da África e na primeira Mesa Redonda 
do Caribe. 

Impulsionar o investimento privado — especialmente em infraestrutura e habi-
tação — tem sido o foco de muitos países. No Quênia, apoiamos a emissão do pri-
meiro título de refinanciamento de hipotecas do país, que atraiu seis vezes mais 
investidores do que se esperava. No Paquistão, a expectativa é que nosso Projeto de 
Financiamento Habitacional atraia US$ 750 milhões em capital privado.

Atualmente, os serviços financeiros digitais estão reformulando a atividade 
empresarial, reduzindo o papel do dinheiro e estimulando novas moedas digitais. 
Um novo relatório do Banco e da IFC intitulado Fintech and the Future of Finance 
[Fintech e o Futuro das Finanças] explora a transformação digital nos serviços finan-
ceiros, as mudanças fundamentais que ela desencadeará e as implicações para os 
resultados, a regulamentação e a supervisão do mercado. O Banco também ajuda 
os países a aproveitar as tecnologias disponíveis para levar serviços financeiros a 
quase 2 bilhões de pessoas que ainda não possuem uma conta bancária básica. 

O Relatório de Desenvolvimento Mundial 2022: Finanças a Ser-
viço de uma Recuperação Equitativa examina o papel central 
das finanças na recuperação econômica pós-Covid-19. A pande-
mia desencadeou a maior crise econômica global em mais de um 
século. Em 2020, a atividade econômica contraiu-se em 90% dos 
países, a economia mundial encolheu cerca de 3%, e a pobreza 
global aumentou pela primeira vez numa geração. Os governos 
reagiram rapidamente com políticas fiscais, monetárias e finan-
ceiras capazes de atenuar os impactos econômicos imediatos 
mais graves. No entanto, o mundo ainda precisa enfrentar os con-

sideráveis riscos financeiros e econômicos de médio a longo prazos causados 
ou exacerbados pela pandemia, além de lidar com as respostas governamentais 
adotadas para mitigar seus efeitos.

O relatório examina as consequências da crise com maior probabilidade de 
afetar as economias em desenvolvimento e defende políticas e medidas capa-
zes de mitigar os riscos econômicos interconectados decorrentes da pandemia 
— riscos que podem se tornar mais agudos à medida que forem retiradas as 
medidas de estímulo nacionais e globais. Essas políticas incluem o gerencia-
mento eficiente e transparente de empréstimos inadimplentes para mitigar as 
ameaças à estabilidade financeira; reformas dos mecanismos de insolvência 
para viabilizar uma redução de dívidas insustentáveis; inovações nos modelos 
de empréstimos e gestão de riscos para garantir o acesso continuado de famí-
lias e empresas a linhas de crédito; e melhorias na gestão da dívida pública para 
preservar a capacidade dos governos de apoiar uma recuperação equitativa.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36838
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022
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Estamos trabalhando com mais de 50  países para tornar seus setores finan-
ceiros mais verdes. No Egito, apoiamos a criação de um novo fundo para mobili-
zar US$ 2 bilhões de investimentos privados em títulos sustentáveis de mercados 
emergentes cujo propósito é apoiar as medidas de auxílio relacionadas à Covid-19 
e contribuir para uma recuperação verde, resiliente e inclusiva.

Construção de sistemas de proteção social mais robustos 

Sistemas eficazes de proteção social são fundamentais para reduzir a pobreza, via-
bilizar investimentos em capital humano e construir os alicerces para sociedades 
inclusivas, equitativas e resilientes. No entanto, ainda há grandes lacunas de cober-
tura em grande parte do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. A 
Covid-19 evidenciou essas lacunas e ressaltou a necessidade de construir e forta-
lecer sistemas de proteção social adaptáveis e sustentáveis. Tais sistemas são cru-
ciais para proteger os mais pobres e vulneráveis de uma vasta gama de choques. 

No exercício financeiro de 2022, nossas operações de proteção social fornece-
ram US$ 1,6 bilhão em novos financiamentos a 16 países, inclusive oito afetados por 
FCV, beneficiando mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Esse apoio está 
ajudando a ampliar a proteção social e as operações de empregos ao fortalecer as 
políticas públicas e os sistemas dos países e alavancar os sistemas atuais de bene-
fícios (especialmente transferências de renda) para que eles possam chegar a um 
número maior de pessoas. No Iêmen, um projeto de US$ 204 milhões está bene-
ficiando quase 9 milhões de pessoas, fornecendo transferências emergenciais de 
renda e apoiando programas de empregos de curto prazo e acesso a serviços bási-
cos. Na Indonésia, um programa nacional de transferência de renda de US$ 7 bilhões 
oferece, a 74 mil aldeias e 8 mil agrupamentos urbanos, renda adicional, informações 
de saúde e monitoramento para as pessoas afetadas pela pandemia. Em Bangla-
desh, os recursos de financiamento da AID beneficiam quase 175 mil jovens urbanos 
de renda baixa afetados pela Covid-19 por meio de treinamento em competências 
úteis para a vida adulta, programas de aprendizagem, aconselhamento, microfinan-
ciamento e apoio ao trabalho autônomo. 

A pandemia também destacou como os fundos de pensão podem ajudar a 
atender às necessidades de curto prazo durante os choques, principalmente nas 
situações em que o seguro-desemprego é insuficiente ou inexistente. Isso está rea-
tivando ações que visam a desenvolver mecanismos de seguro-desemprego mais 
robustos, com vínculos mais claros com o sistema previdenciário ou as economias 
para aposentadoria. Avaliamos mais de 130 medidas de reforma previdenciária em 
69 países para ajudar a projetar respostas eficazes e abrangentes a choques. 

Defendemos uma substituição decisiva dos modelos de financiamento atuais 
por outros baseados na tributação geral, que protejam os trabalhadores informais, 
os idosos e as pessoas com deficiência, além dos trabalhadores formais. Em vista 
das restrições financeiras sofridas pelos governos como resultado da pandemia, 
estamos comprometidos a trabalhar em prol de uma cobertura universal progres-
siva. Isso significa que todos aqueles que precisarem de serviços devem ter acesso 
a eles. Nosso novo relatório intitulado Revisiting Targeting in Social Assistance 

O Índice Global de Inclusão Financeira (Global Findex) é o con-
junto de dados mais abrangente do mundo que analisa como os 
adultos economizam, contraem empréstimos, realizam pagamen-
tos e gerenciam riscos financeiros. Publicado a cada três anos 
desde 2011, é a única fonte de dados global do lado da demanda 
que permite a realização de análises e comparações globais e 
regionais entre países. Os dados são coletados por meio de pes-
quisas com representatividade nacional, envolvendo mais de 
150  mil adultos em mais de 140  economias. O banco de dados 
tornou-se um recurso indispensável para os formuladores de polí-
ticas públicas do setor de inclusão financeira. A quarta edição foi 
publicada num momento em que o mundo está se recuperando da desaceleração 
econômica induzida pela pandemia. Ela inclui dados mais granulares sobre como 
medir a resiliência financeira e a adoção de pagamentos digitais, inclusive paga-
mentos envolvendo empresas privadas e/ou governos.

https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/publication/a-new-look-at-old-dilemmas-revisiting-targeting-in-social-assistance
https://globalfindex.worldbank.org/
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[Revisão do Direcionamento da Assistência Social] avalia os benefícios e custos de 
vários métodos de direcionamento com base na experiência em mais de 130 países. 
Os países também podem trabalhar para reduzir estigmas e custos de transações, 
minimizar erros de exclusão e inclusão, facilitar a resposta rápida a crises e melho-
rar o acesso à assistência social por meio de sistemas robustos e transparentes de 
identificação, prestação de serviços e reparação de queixas. 

Investimento em infraestrutura sustentável

Investir em infraestrutura ajuda a conectar as pessoas a oportunidades, promove o 
crescimento econômico e melhora os meios de subsistência. Além disso, oferece um 
caminho para os países integrarem seus objetivos climáticos e de desenvolvimento, 
investindo em projetos que reduzem a pegada de carbono, incluindo energias reno-
váveis, transporte verde e ecossistemas digitais. Contudo, para cumprir os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e conseguir crescimento no investimento 
em infraestrutura básica, será necessário que os países em desenvolvimento gastem 
cerca de 4,5% do PIB — US$ 1,5 trilhão — todos os anos. Isso supera o que os gover-
nos podem financiar por conta própria, especialmente devido às crescentes preocu-
pações com dívidas e orçamentos sob pressão devido à pandemia. 

O Grupo Banco Mundial trabalha para possibilitar e mobilizar o fluxo de capital 
privado para atender esta lacuna de financiamento. No exercício financeiro de 2022, 
o Banco forneceu US$ 14,7 bilhões para apoiar a construção de infraestrutura em paí-
ses em desenvolvimento, o que representa um aumento de quase 50% em relação 
ao exercício financeiro anterior. No período de 2017 a 2020, o Grupo Banco Mundial 
mobilizou US$ 100 bilhões em fundos do setor privado para países em desenvolvi-
mento, o que equivale a 42% do total gerado por todos os bancos multilaterais de 
desenvolvimento. 

Trabalhamos com todo o Grupo Banco Mundial na execução de projetos, e con-
tamos com fortes parcerias para reforçar esse trabalho e alavancar recursos com-
binados e vantagens comparativas das partes interessadas. Nosso êxito deriva de 
soluções inovadoras para financiar, habilitar e construir infraestrutura. Essas solu-
ções são transacionais e práticas; produzem resultados financeiros e de desenvol-
vimento mensuráveis; priorizam o trabalho com base nas necessidades setoriais e 
geográficas; cria eficiências com economia de escala, alavancagem e uniformidade; 
além de cumprir padrões e princícios financeiros e de sustentabilidade reconhecidos 
internacionalmente.

O principal pilar do nosso trabalho é criar uma sequência robusta de oportunida-
des de investimento de impacto climático ampliado. O Fundo Global de Infraestru-
tura (GIF), uma iniciativa a montante do G20 estabelecida no Banco, traz ao mercado 
projetos de infraestrutura sustentáveis e de qualidade e expande o financiamento 
privado de obras de infraestrutura em países em desenvolvimento. Desde a sua 
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criação em 2014, o GIF realizou 138 trabalhos de consultoria em 62 países; no exer-
cício financeiro de 2022, aprovou 25 novas atividades, totalizando US$ 19 milhões. 
Até o momento, 16  projetos apoiados pelo GIF alcançaram com sucesso o fecha-
mento comercial, e nove alcançaram o fechamento financeiro, mobilizando mais de 
US$ 6,9 bilhões de capital privado. O Mecanismo de Consultoria em Infraestrutura 
Público-Privada (PPIAF) também apoia a participação privada em projetos de infra-
estrutura verde, resiliente e inclusiva. No exercício financeiro de 2022, o mecanismo 
disponibilizou quase US$  12  milhões em assistência técnica para energias verdes, 
desenvolvimento digital, transições de transportes, gerenciamento de resíduos plás-
ticos e sólidos e abastecimento sustentável de água, incluindo o desenvolvimento de 
fontes de água não convencionais. Enfatizando o papel da infraestrutura e do setor 
privado na mitigação e adaptação climáticas, o PPIAF, o GIF, o Banco e a IFC lançaram 
conjuntamente, em abril de 2022, seus Kits de Ferramentas climáticas para PPPs de 
infraestrutura para ajudar os governos a solucionar questões-chave sobre como inte-
grar considerações climáticas a seus planos.

O Grupo também utiliza estruturas de securitização para mobilizar investimen-
tos institucionais em dívidas de economias de mercado emergente e em desen-
volvimento (EMED) que estejam alinhada com objetivos climáticos, além de ajudar 
estatais de serviços públicos das EMED com transações que otimizem financia-
mento sustentável. Desde 2013, o modelo do Programa do Portifólio de Gestão de 
Co-Empréstimo da IFC captou mais de US$ 10 bilhões em empréstimos diretos para 
empresas privadas de infraestrutura e de outros setores em mais de 50 economias 
em desenvolvimento. Este trabalho visa criar um mercado de títulos de grau de inves-
timento que proporcionará aos investidores institucionais melhor acesso à dívida de 
infraestrutura das EMED, melhorar a sequência de projetos e reduzir os custos de 
financiamento, ao mesmo tempo que atende aos objetivos do Acordo de Paris.

Apoio a transportes mais verdes e resilientes

Embora o transporte seja fundamental para as pessoas e economias, ele também 
contribui com 20% das emissões globais de gases de efeito estufa. Conforme cres-
cerem as populações, as economias e a necessidade de mobilidade, essas emissões 
podem aumentar em até 60% até 2050 se não forem controladas. O Banco ajuda 
os países a implementar abordagens que evitem o transporte motorizado quando 
ele não for necessário, promovam tecnologias mais limpas, apoiem o transporte 
público de alta qualidade, conectem as cidades e melhorem a eficiência. Em nível 
global, somos a maior fonte de financiamento de desenvolvimento para transporte 
e mantemos um foco claro em sistemas de transporte inteligentes em relação ao 
clima. Quase 75% dos projetos em nosso portfólio de transporte de US$ 31,4 bilhões 
já incluem cobenefícios climáticos: eles contribuem diretamente para reduzir as 
emissões e aumentar a resiliência climática dos países.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099120004052270615/p1746330d584ff0210a9670dcf49a5becb0
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099120004052270615/p1746330d584ff0210a9670dcf49a5becb0
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Nossos projetos abrangem transporte público, logística, rodovias, ferrovias, avia-
ção, portos e hidrovias. Nosso trabalho se concentra na promoção da descarboni-
zação do transporte, garantindo a resiliência climática e melhorando a inclusão. O 
transporte viabiliza o acesso a empregos, educação e serviços de saúde, o que é fun-
damental para todos. Financiamos programas de mobilidade urbana, como metrôs 
e sistemas de transporte rápido por ônibus (BRTs) em muitas grandes cidades, tais 
como Abidjã, Bogotá, Dacar, Lima, Quito e São Paulo. 

Melhorar e modernizar os sistemas de transporte dos países em desenvolvi-
mento gera benefícios adicionais para a saúde das pessoas; e estradas mais seguras 
e ar mais limpo salvam vidas. Hoje, 90% das 1,4 milhão de mortes anuais no trân-
sito ocorrem em países em desenvolvimento. Por meio do Mecanismo Global de 
Segurança Rodoviária, trabalhamos para reduzir as mortes e lesões pela metade até 
2030. A poluição atmosférica também está entre as causas de 4,2 milhões de mortes 
todos os anos, e nove em cada dez pessoas residem em locais onde a qualidade 
do ar é ruim. Para enfrentar esses desafios, criamos o Mecanismo Global de Des-
carbonização do Transporte, um novo fundo fiduciário com múltiplos doadores para 
catalisar inovações e investimentos em mobilidade de baixo carbono nos países 
em desenvolvimento, com apoio inicial da Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos e 
Reino Unido. O mecanismo ajudará os países a desenvolver soluções sob medida, 
apoiando a elaboração de projetos, pesquisa e capacitação. 

Nossas pesquisas e conhecimentos fortalecem essas ações. Na COP26, lança-
mos, em parceria com o Instituto de Recursos Mundiais. (WRI) e os Países Baixos, a 
Série de Investimentos em Descarbonização de Transportes, que oferece recomen-
dações práticas para acelerar a transição para a mobilidade verde, superando barrei-
ras de investimento e desenvolvendo instrumentos financeiros inovadores. 

Construção de cidades saudáveis e sustentáveis

Em meio à rápida urbanização e ao agravamento dos efeitos das mudanças climá-
ticas, estamos ajudando os países a fortalecer sua infraestrutura urbana de formas 
inclusivas e sustentáveis. Publicado em junho de 2021, o relatório State of Cities 
Climate Finance [Estado do Financiamento Climático Municipal] contém a pri-
meira análise formal, em escala global, das necessidades financeiras das cidades 
para enfrentar os efeitos da crise climática; ele apresenta soluções para mobilizar o 
financiamento climático de forma a propiciar um desenvolvimento urbano de baixo 
carbono e resiliente ao clima. O City Climate Finance Gap Fund também começou a 
prestar assistência técnica a 33 cidades, com meta de chegar a 180 até 2025.

Defendemos soluções baseadas na natureza —  como plantio de árvores e a 
criação de espaços verdes protegidos — para promover a adaptação e mitigação 
climáticas. Por meio de uma série de debates com especialistas, nossa Plataforma 
Global para Cidades Sustentáveis estimulou ações que buscam reverter a perda 
de biodiversidade, reconhecendo a necessidade de inclusão socioeconômica e 

https://www.worldbank.org/en/topic/transport/publication/transport-decarbonization-investment-series
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35929?locale-attribute=en
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35929?locale-attribute=en
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apoio comunitário. Esses debates trazem mais foco a questões de direitos fundi-
ários, inclusive em países como a República Democrática do Laos, onde estamos 
ajudando a reduzir a insegurança da população em relação a seus direitos à terra 
e à propriedade, ao mesmo tempo que melhoramos a segurança e os serviços de 
gestão fundiária.

À medida que a população mundial envelhece e as áreas urbanas se expandem, 
incentivamos o planejamento de cidades inclusivas, saudáveis e dinâmicas. Atual-
mente, há mais pessoas com 65 anos ou mais no mundo todo que crianças com 
menos de 5 anos; e até 2050, uma em cada seis pessoas terá 65 anos ou mais. Nosso 
relatório Silver Hues [Tons de Prata] insta os formuladores de políticas públicas a 
investir no planejamento dessas cidades do futuro. 

Preparação contra os crescentes riscos de desastres

Os desastres ambientais prejudicam mais as pessoas pobres e vulneráveis, espe-
cialmente mulheres e meninas, idosos e pessoas com deficiência. Nos ambientes 
afetados por FCV, esses riscos são multiplicados. O Fundo Global para a Redução e 
Recuperação de Desastres (GFDRR), uma parceria estabelecida no Banco, trabalha 
para enfrentar esses problemas. Um novo relatório do GFDRR analisa abordagens 
mais inclusivas para a gestão de riscos de desastres, tais como, garantir que cida-
dãos e comunidades vulneráveis sejam colocados ao centro do planejamento de 
ações para superar os riscos de desastres. O GFDRR também trabalha com parcei-
ros para projetar e testar uma abordagem mais matizada e integrada à gestão de 
riscos de desastres em países frágeis e afetados por conflitos. 

Em Tonga, apoiamos um mecanismo de financiamento de riscos de desastres 
que rapidamente desembolsou US$  8  milhões em financiamento da AID após a 
erupção vulcânica e o tsunami que afetaram o país em janeiro de 2022. Também 
foram rapidamente ativados diversos centros de emergência. Na Jamaica, a assis-
tência técnica do Banco ajudou a precificar um título ligado a catástrofes que per-
mitirá ao país se beneficiar de até US$ 185 milhões para cobrir perdas causadas por 
futuros ciclones. Após um grande terremoto em agosto de 2021, o Haiti conseguiu, 
em apenas 14 dias, acessar cerca de US$ 40 milhões por meio do Mecanismo de 
Seguro contra Riscos de Catástrofes do Caribe, desenvolvido sob a liderança técnica 
do Banco em parceria com países doadores.

Promoção de sociedades mais sustentáveis e inclusivas

Apoiamos as pessoas mais vulneráveis e marginalizadas promovendo sociedades 
mais inclusivas, fomentando comunidades mais resilientes e coesas e aumentando 
a responsabilização e as vozes dos cidadãos no processo de desenvolvimento. Esses 
esforços são especialmente urgentes em vista do agravamento das crises e desafios 
enfrentados pelo mundo.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37259
https://www.gfdrr.org/en/publication/inclusive-approaches-disaster-risk-management-qualitative-review
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Em parceria com o ACNUR e o Reino Unido, lançamos uma série de estudos que 
analisam como políticas públicas e investimentos podem ajudar a evitar conflitos 
relacionados ao deslocamento forçado; promover a integração social e econômica 
de refugiados e pessoas deslocadas; e melhorar os resultados de desenvolvimento 
das comunidades e sociedades anfitriãs. Essa iniciativa reforça nossas ações 
em apoio a pessoas deslocadas e comunidades anfitriãs, como, por exemplo na 
Colômbia e no Peru, onde os governos buscam promover uma melhor integração 
dos migrantes venezuelanos. No Chifre da África, estamos ampliando a assistên-
cia emergencial para fornecer a 3 milhões de pessoas informações sobre saúde e 
serviços de saneamento básico. Esse apoio também expandirá as oportunidades 
econômicas e aprimorará a gestão ambiental para as comunidades que recebem 
refugiados.

Em geral, as comunidades locais fazem parte da linha de frente de nossas ações 
de combate às mudanças climáticas. No Quênia, ajudamos as comunidades a ava-
liar os riscos climáticos e identificar soluções socialmente inclusivas adaptadas às 
suas necessidades e prioridades. O Banco e seus parceiros também apoiam pes-
soas com deficiência no Quênia por meio de auxílio financeiro e capacitação em 
desenvolvimento de negócios. Permanecemos comprometidos com o engajamento 
dos cidadãos, que é fundamental para fortalecer a transparência e a responsabili-
dade no desenvolvimento. Nas Ilhas Salomão, estamos ajudando a garantir que as 
comunidades locais próximas a um projeto de energia renovável sejam beneficiadas, 
inclusive com melhor infraestrutura de água e energia elétrica, bem como acesso a 
formação profissional. 

Estamos aprofundando nosso compromisso com os grupos mais vulneráveis, 
como minorias sexuais e de gênero, pessoas com deficiência, povos indígenas e 
mulheres e meninas. Nosso relatório Equality of Opportunity for Sexual and Gender 
Minorities [Igualdade de Oportunidades para Minorias Sexuais e de Gênero] examina 
leis e regulamentos que afetam a vida de pessoas LGBTQIA+ em 16 países, consi-
derando seis indicadores. Um relatório de pesquisa global elaborado pela Iniciativa 
de Educação Inclusiva avalia os desafios enfrentados por alunos com deficiência 
— especialmente meninas — e suas famílias no acesso a assistência básica durante 
o fechamento das escolas induzido pela pandemia. Em toda a América Central, a 
maioria de nossas operações de resposta à Covid-19 previa ações políticas para 
apoiar a inclusão de povos indígenas. Na Nigéria, o Banco trabalha em estreita 
colaboração com comunidades locais para reforçar os meios de subsistência das 
mulheres, inclusive vinculando negócios administrados por mulheres aos mercados 
e apoiando sua inclusão financeira.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36288
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36288
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36326
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Investimento em desenvolvimento digital para crescer

As tecnologias digitais são essenciais para o crescimento e desenvolvimento eco-
nômicos. Durante a pandemia, elas ajudaram empresas e escolas a continuar ope-
rando, permitiram que os governos mantivessem a prestação de serviços e que os 
serviços financeiros chegassem a mais pessoas. Todavia, os países precisam superar 
a exclusão digital: bilhões de pessoas ainda vivem num mundo off-line, ao passo que 
muitas não têm as habilidades necessárias para usar a internet de forma eficaz, ou 
carecem de condições financeiras para tal. O Banco ajuda os governos a mobilizar 
recursos para a transformação digital, adotar tecnologias emergentes e desenvolver 
regulamentos e políticas digitais mais eficientes. Mais de 30  operações do Banco 
têm componentes digitais significativos — com cerca de US$ 5 bilhões em compro-
missos no exercício financeiro de 2022. Nossos programas promovem o desenvol-
vimento digital em muitos setores, entre os quais transporte, finanças, educação, 
saúde e agricultura. 

Kosovo agora tem o maior número de assinaturas de internet de alta velocidade 
por domicílio de toda a Europa, com a penetração da internet superando os principais 
países da União Europeia. Apoiamos o programa de banda larga rural do país, que ala-
vancou o capital privado e estendeu uma linha de vida digital às localidades remotas 
mais necessitadas, inclusive suas escolas, centros de saúde e residências. Também 
ajudamos Cabo Verde a lançar seu passaporte sanitário digital, que usa blockchain 
para armazenar, com segurança, certificados e informações de saúde, inclusive resul-
tados de testes e comprovantes de vacinação contra a Covid-19, além de permitir o 
acesso a outros serviços de saúde. 

Nas Reuniões de Primavera de 2022, divulgamos um Documento do Comitê de 
Desenvolvimento e organizamos um evento sobre como as tecnologias digitais 
podem ajudar os países a se recuperar da pandemia, promover a inclusão e aumentar 
a resiliência para crises futuras, inclusive para ações de mitigação e adaptação cli-
máticas. O Grupo Banco Mundial também apoia iniciativas regionais de desenvolvi-
mento digital em todo o mundo, como, por exemplo, a Economia Digital para a África, 
um componente-chave da Estratégia de Transformação Digital da União Africana. 

O Banco promove várias iniciativas e fundos fiduciários que buscam apoiar a 
transformação digital, entre os quais a Parceria de Desenvolvimento Digital, a Iden-
tificação para o Desenvolvimento (ID4D), a iniciativa de Pagamentos de Governos a 
Pessoas, o Fundo Fiduciário Multidoadores de Segurança Cibernética e o Programa 
de Desenvolvimento Digital da Coreia.

A Pesquisa sobre a Implementação do Plano de Ação Global da Cidade do 
Cabo para Dados de Desenvolvimento Sustentável foi realizada em agosto e 
setembro de 2021 pelo Banco em parceria com o Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais da ONU e a Parceria na Área de Estatística para o Desen-
volvimento no Século XXI (PARIS21), com a participação de institutos nacionais de 
estatística (NSOs) de 101 países. Ela dá seguimento ao Plano de Ação Global da 
Cidade do Cabo de 2017, que visa a ajudar os países a desenvolver as capacidades 
estatísticas necessárias para alcançar os ODS até 2030. A pesquisa revelou que, 
apesar dos avanços graduais, ainda precisam ser realizadas mudanças transfor-
madoras nas capacidades estatísticas nacionais, principalmente nas economias 
em desenvolvimento. No entanto, os NSOs continuaram a funcionar apesar da 
pandemia, o que atesta sua resiliência. 

A pesquisa embasará as ações do Mecanismo Global de Dados, estabelecido 
no Banco, e da Câmara de Dados sobre o Desenvolvimento de Financiamento 
da Rede Bern (Bern Network’s Clearinghouse for Financing Development Data) 
que se propõem a ampliar capacidades estatísticas em todo o mundo. Esses dois 
mecanismos promoverão a pauta de dados, acelerarão o progresso na implemen-
tação do Plano de Ação Global e ajudarão a concretizar o novo contrato social 
para dados previsto pelo Relatório de Desenvolvimento Mundial 2021: Dados para 
uma vida melhor, à medida que países do mundo todo adotam medidas para cum-
prir os ODS.

Para mais informações, ver www.bancomundial.org/es/topic.

https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2022-04/Final on Digitalization_DC2022-0002.pdf
https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2022-04/Final on Digitalization_DC2022-0002.pdf
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021
http://www.bancomundial.org/es/topic
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O BIRD mobiliza financiamento para seus países clientes de renda média há mais 
de 75 anos, tendo captado quase US$ 1 trilhão junto a investidores privados desde 
sua primeira emissão em 1947. O BIRD trabalha com investidores em temas espe-
ciais de desenvolvimento, ajudando a conectar seus investimentos aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Os investidores estão cada vez mais interessa-
dos em apoiar investimentos que incorporem considerações ambientais, sociais e 
de governança, inclusive em temas como saúde, educação, gênero, clima e água 
potável. A Tesouraria do Banco Mundial publica um relatório anual de impacto para 
investidores, que resume os resultados alcançados por projetos financiados pelo 
BIRD. Alguns destaques das atividades da Tesouraria no exercício financeiro de 2022 
também são descritos aqui. 

No exercício financeiro de 2022, o BIRD aproveitou sua classificação AAA 
e sua forte posição nos mercados para captar cerca de US$ 41 bilhões em títulos 
de desenvolvimento sustentável, que foram emitidos com diferentes estruturas e 
vencimentos. O BIRD é o maior emissor de títulos de desenvolvimento sustentá-
vel e usa os recursos captados nos mercados de capitais para apoiar atividades de 
desenvolvimento.

Desde sua estreia no mercado de capitais em 2018 com um título de US$ 1,5 bilhão 
em dólares americanos, a AID tem ampliado sua presença no mercado para apoiar 
um programa de financiamento maior, emitindo títulos com vencimentos diversos 
em várias moedas, tais como o euro, a libra esterlina, a coroa sueca e a coroa norue-
guesa. A classificação AAA da AID lhe permite emitir títulos de desenvolvimento 
sustentável que alavancam as contribuições dos acionistas para ajudar os países 
de renda baixa a abordar suas questões mais prementes. No exercício financeiro de 
2022, a AID emitiu quase US$ 10 bilhões em títulos. 

Apoio a ações climáticas e conservação por meio  
de mercados de capitais

No exercício financeiro de 2022, o BIRD trabalhou com investidores no âmbito dos 
esforços do Banco para trazer as ações climáticas para o centro do debate e integrar 
clima e sustentabilidade a todas as nossas operações e setores. O BIRD executou 
cinco emissões com valores de referência ou superiores, além de inúmeras transa-
ções menores, com um total equivalente a mais de US$ 12 bilhões. Também envol-
vemos investidores em questões relacionadas às prioridades de desenvolvimento, 
como, por exemplo, recursos hídricos, igualdade de gênero, nutrição e saúde. 

Em março de 2022, lançamos o primeiro Título para a Conservação da Vida 
Selvagem um título baseado em resultados que canaliza capital privado para finan-
ciar ações voltadas à proteção de rinocerontes em duas áreas de conservação na 
África do Sul, proporcionando benefícios ambientais e sociais às comunidades 
locais. O título inclui um pagamento potencial baseado no desempenho financiado 
pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). Sua estrutura transfere os riscos do 
projeto dos doadores aos investidores, criando oportunidades para investimentos 
privados em conservação sustentados por métricas e modelos quantificáveis. 

O Mecanismo-Piloto de Leilão para a Mitigação do Metano e das Mudanças Cli-
máticas usa leilões e garantias de preços para alavancar investimentos do setor pri-
vado em ações climáticas. Desde que o mecanismo foi lançado em 2015, cerca de 
US$ 55 milhões já foram pagos a investidores em troca de créditos de carbono, o 
que representa mais de 21 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O mecanismo 
realizou os pagamentos finais do título em dezembro de 2021.

Promoção de finanças sustentáveis  
e mercados de capitais

https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/impact/impact-report
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Desenvolvimento de mercados de capitais sustentáveis

O BIRD foi pioneiro no mercado de títulos verdes, tendo emitido o primeiro título 
rotulado verde em 2008 e, desde então, já emitiu quase US$ 18 bilhões. No caso dos 
títulos verdes, o BIRD aloca montantes equivalentes a atividades elegíveis que tra-
tam das mudanças climáticas. O Banco Mundial expandiu sua abordagem para emi-
tir títulos de desenvolvimento sustentável que apoiem todas as nossas atividades. O 
Banco também ajuda os países a alcançar suas metas climáticas e ambientais com 
assistência técnica para desenvolver mercados de capitais e sistemas financeiros 
mais verdes e sustentáveis, viabilizar soluções baseadas no mercado e direcionar o 
capital do setor privado a prioridades ambientais e sociais. No exercício financeiro 
de 2022, apoiamos a emissão de um título verde soberano na Colômbia e ajudamos 
o país a desenvolver uma taxonomia verde nacional para identificar projetos e ati-
vidades financiáveis com títulos verdes. Também elaboramos relatórios de impacto 
pós-emissão para o Egito e a Indonésia, bem como para a estatal PT Indonesia 
Infrastructure Finance.

Informação aos países sobre produtos e soluções financeiras

Em janeiro de 2022, o Banco iniciou o processo de transição da LIBOR para as novas 
taxas de referência. Estamos ajudando os países a tomar decisões conscientes 
sobre suas opções de financiamento e gestão de riscos de acordo com os novos 
termos financeiros; as ações incluem campanhas de comunicação, treinamento 
on-line para mutuários e funcionários e engajamento bilateral. Também realizamos 
mais de US$ 7 bilhões em acertos de taxas de juros para mitigar os riscos financeiros 
previstos durante a transição. 

Além disso, aconselhamos os países sobre soluções de financiamento num 
momento em que continuam a enfrentar restrições de recursos, espaço fiscal limi-
tado e aumento da dívida pública. No exercício financeiro de 2022, personalizamos 
os termos de pagamento para reduzir o serviço da dívida de Botsuana e a restrição 
da dívida do Cazaquistão; fornecemos uma solução de financiamento combinada 
para Ruanda; ajudamos a expandir o acesso à moeda local no México; e otimizamos 
os termos financeiros dos países para operações de desembolso rápido. 

Gestão de riscos de desastres por meio de mercados de capitais globais

O Banco Mundial auxilia os países no aumento de sua resiliência financeira con-
tra desastres, melhorando seu acesso aos mercados de resseguros e de capitais. 
Nossa Tesouraria trabalha com os governos para elaborar e executar transações de 
transferência de riscos antes que ocorram eventos catastróficos. Em junho de 2022, 
ajudamos os países a transferir US$ 5,1 bilhões em riscos de desastres para os mer-
cados internacionais. Desse montante, US$  843  milhões em títulos de catástrofe 
emitidos pelo BIRD — que cobrem os riscos de terremotos e furacões na Jamaica, 
no México e nas Filipinas — encontram-se em circulação nos mercados de capitais. 
Em outubro de 2021, organizamos um evento com o Conselho Consultivo de Negó-
cios da APEC, o Fórum Financeiro da Ásia-Pacífico e a Autoridade de Seguros de 
Hong Kong, que analisou como os títulos de catástrofe podem ajudar a transferir 
riscos de desastres naturais para investidores internacionais.

Fortalecimento do capital humano na gestão de ativos do setor público

A Parceria de Consultoria e Gestão de Reservas da Tesouraria do Banco Mundial 
(RAMP) oferece serviços de capacitação e gestão de ativos sob demanda a gestores 
de ativos do setor oficial. Ela ajuda bancos centrais, instituições financeiras interna-
cionais, fundos de pensão e fundos soberanos de investimento a ampliar sua capa-
cidade e fortalecer operações de investimento por meio de missões de consultoria, 
workshops técnicos e conferências globais. Atualmente, a RAMP atende a 73 insti-
tuições, entre as quais seis em países de renda baixa e seis em países afetados por 
fragilidades, conflitos e violência (FCV). O Fundo Fiduciário RAMP estende a adesão 
a bancos centrais e outras instituições do setor público em países elegíveis para a 
AID ou afetados por FCV que, de outra forma, não teriam recursos para participar.

Para mais informações, ver treasury.worldbank.org.

http://treasury.worldbank.org
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Nossas parcerias —  com instituições multilaterais, organizações da sociedade 
civil, setor privado, fundações, think-thanks e outras partes interessadas — vêm se 
tornando cada vez mais importantes à medida que várias crises em todo o mundo 
sobrecarregam os recursos de governos e doadores, ameaçam ganhos de desen-
volvimento duramente conquistados e apresentam desafios de desenvolvimento 
mais complexos e assustadores. As parcerias desempenham um papel fundamental 
neste momento em que ajudamos a responder à Covid-19, abordamos a insegurança 
alimentar, enfrentamos a crise global de aprendizagem e promovemos mitigação e 
adaptação climáticas. Nos níveis nacional, regional, setorial e global, nosso foco é o 
diálogo, o intercâmbio de conhecimentos e a colaboração operacional para maxi-
mizar nossos impactos coletivos, mobilizar mais recursos, melhorar a eficiência e 
limitar a fragmentação da assistência. O trabalho conjunto permite a promoção e 
defesa mais eficazes e abrangentes de prioridades compartilhadas, gerando mais 
ações coletivas e promovendo um ambiente mais propício para o nosso trabalho. 
Ao colaborar com parceiros, também podemos implementar projetos e alcançar 
pessoas em contextos inacessíveis, inclusive situações de fragilidades, conflitos e 
violência (FCV), como ocorre no Sudão do Sul e no Iêmen. 

Em abril de 2022, o Grupo Banco Mundial lançou um novo programa de trabalho 
global para investir em cuidados infantis. Alguns dos parceiros do programa são os 
governos da Austrália, Canadá e Estados Unidos; as fundações Bill & Melinda Gates, 
Conrad N. Hilton, Ford, William e Flora Hewlett e LEGO; e a organização Echidna 
Giving. A expectativa é que o programa gere pelo menos US$ 180 milhões em finan-
ciamento nos próximos cinco anos para ampliar a provisão de cuidados infantis 
de qualidade e acessíveis em países de renda baixa e média. Outra plataforma é o 
Fundo de Parceria do Banco Mundial para os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável, um fundo fiduciário catalisador com vários doadores que trabalha para fortale-
cer parcerias e cooperação globais para cumprir os ODS. No exercício financeiro de 
2022, alocou mais de US$ 4 milhões para iniciativas que promovem investimentos 
em abordagens ambientais, sociais e de governança, bem como um desenvolvi-
mento de baixo carbono. 

Apoiamos esforços regionais como a Iniciativa da Grande Muralha Verde, uma 
parceria que reúne mais de 20 países africanos, a União Africana, a União Europeia e 
a ONU e procura ajudar a restaurar paisagens degradadas, melhorar a produtividade 
agrícola e promover meios de subsistência em toda a África. No sul da Ásia, atuamos 
em parceria com o Banco Asiático de Desenvolvimento, agências de desenvolvi-
mento, grupos industriais e concessionárias de serviços públicos para apoiar a rede 
WePower, que promove a participação de mulheres no setor de energia, bem como 
seu acesso ao ensino de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. 

Trabalhamos com parceiros para intercambiar ideias e perspectivas sobre prio-
ridades compartilhadas, questões emergentes e bens públicos globais. Isso inclui 
interações entre membros de nossa Alta Administração e think-tanks em even-
tos públicos e mesas redondas: alguns dos temas mais urgentes são a resposta à 
Covid-19; crises e a recuperação econômica; prioridades de desenvolvimento de 
longo prazo; fragilidades; sustentabilidade da dívida; segurança alimentar; clima; 
e educação. 

Exemplos de parcerias-chave em todas as regiões e setores em que atuamos 
encontram-se disponíveis nos capítulos sobre Engajamento regional (página 17) 
e Metas de desenvolvimento em meio a crises (página 47). 

Interação com parceiros  
em prioridades compartilhadas



Destaques do exercício financeiro de 2022

No exercício financeiro de 2022, trabalhamos de perto com o G7, o G20, o FMI, outros 
bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs), a União Europeia e várias agên-
cias da ONU para enfrentar os desafios de desenvolvimento dos países e promover 
bons resultados nacionais. Na Cúpula do G20 em Roma, realizada em outubro de 
2021, os líderes do grupo manifestaram apoio à 20ª reposição de AID, reconhecendo 
as altas necessidades de financiamento dos países de renda baixa e a proposta de 
valor da AID. Isso ajudou a abrir caminho para uma reposição de US$ 93 bilhões da 
AID em dezembro. Sob as presidências italiana e indonésia do G20, coordenamos 
nossas ações com o FMI sobre o avanço da pauta da dívida, inclusive em relação à 
transparência da dívida e as opções para fortalecer o Quadro Comum para o Trata-
mento da Dívida Além do DSSI. Em resposta às crescentes necessidades dos países 
e a pedido do G20, estamos criando o Fundo Financeiro Intermediário de Prepara-
ção e Resposta a Pandemias, a ser estabelecido no Banco.

O Grupo Banco Mundial contribuiu com expertise e advocacy em questões 
de mitigação climática, infraestrutura sustentável e apoio a países pobres vulne-
ráveis em meio a crises sobrepostas, colaborando com as presidências do G7 do 
Reino Unido e da Alemanha. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro 
de 2022, trabalhamos em estreita colaboração com o G7, a Comissão Europeia e os 
BMDs para ampliar o apoio ao país, adotando instrumentos de financiamento que 
facilitam a coordenação entre doadores e reduzem os custos de transação. A coo-
peração inclui esforços para enfrentar os efeitos colaterais da guerra nos países em 
desenvolvimento e apoiar os refugiados da Ucrânia e suas comunidades anfitriãs. 

Estabelecemos uma parceria com a União Europeia para apoiar os países em 
suas prioridades humanitárias e de desenvolvimento compartilhadas, tais como, 
gestão de riscos de desastres, saúde, financiamento climático e inclusão financeira. 
Nossa robusta cooperação na pauta de FCV nos permitiu fortalecer iniciativas para 
enfrentar crises na África Subsaariana, no Afeganistão e na Ucrânia. 

O Grupo Banco Mundial continua a trabalhar com agências da ONU e outras 
organizações internacionais — como, o UNICEF, a OMS, o PMA, o ACNUR, o PNUD, 
a OMC e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha — para enfrentar desafios de 
desenvolvimento e aumentar a resiliência. Trata-se de cerca de 40  colaborações 
com a ONU na resposta global à Covid-19, que incluem apoio à vacinação em países 
em desenvolvimento por meio da Força-Tarefa de Líderes Multilaterais, bem como 
o consórcio Covax Facility, o Fundo Africano para a Aquisição de Vacinas, a Gavi, 
a Aliança de Vacinas e o Fundo Global. Também estamos trabalhando para impul-
sionar a recuperação dos países e enfrentar desafios estruturais como fragilidade, 
segurança alimentar e mudanças climáticas. Recorremos a essas parcerias na 
Assembleia Geral da ONU, no Conselho Executivo do Sistema das Nações Unidas, 
no Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável e no Fórum Polí-
tico de Alto Nível. 

Colaboramos com parceiros bilaterais para trocar opiniões e impulsionar o pro-
gresso em questões-chave de desenvolvimento. Em setembro de 2021, o Grupo 
Banco Mundial realizou consultas estratégicas de alto nível com a Suécia, durante 
as quais debatemos prioridades, inclusive a arquitetura de financiamento climático 
e a mobilização de mais capital privado para ações de adaptação. Em dezembro de 
2021, quando o Japão sediou a sessão final de compromissos da AID20, o presidente 
Malpass reuniu-se com o presidente da Agência de Cooperação Internacional do 
Japão para reafirmar nossa parceria em prioridades como FCV, desigualdade e 
mudanças climáticas. Em maio de 2022, comemoramos o 75° aniversário do primeiro 
empréstimo do BIRD (US$ 250 milhões para ajudar a França a se reconstruir após a 
Segunda Guerra Mundial) num evento em Paris com a presença de representantes 
dos ministérios franceses, da Agência Francesa de Desenvolvimento e do Banco da 
França. Na ocasião, também assinamos um novo acordo de estabelecimento entre 
a França e o Grupo Banco Mundial.

Atuamos em parceria com organizações da sociedade civil (OSCs), especial-
mente do Sul Global, numa vasta gama de objetivos de desenvolvimento. Durante as 
Reuniões Anuais e de Primavera deste ano, o Fórum de Políticas da Sociedade Civil 
— nossa maior plataforma de interação com esses grupos — reuniu mais de 2 mil 
interessados, dos quais mais da metade são países em desenvolvimento. Além de 
liderarem 40 sessões, as OSCs tiveram a oportunidade de interagir diretamente com 
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nossa Alta Administração em eventos com a presença do presidente Malpass, de 
nosso Conselho Diretor e de nossos diretores administrativos. Palestrantes de OSCs 
de países em desenvolvimento participaram de vários eventos importantes durante 
as reuniões para compartilhar suas perspectivas de campo. Também intercambia-
mos conhecimentos com OSCs ao longo do ano por meio de debates com espe-
cialistas técnicos sobre diversas questões-chave, tais como dívida, gênero, clima, 
ambiente favorável aos negócios e AID. Ademais, compartilhamos informações por 
meio de nossa newsletter, que conta com mais de 11 mil assinantes, além de comu-
nicados regulares, reuniões bilaterais e reuniões virtuais mensais.

Ainda no exercício financeiro de 2022, apresentamos a série de estudos intitulada 
Insights & Opportunities Briefings, em que reunimos parceiros privados e de entida-
des filantrópicas com equipes do Grupo Banco Mundial para que, juntos, pudessem 
trocar conhecimentos e identificar oportunidades de colaboração. Até o momento, 
esses estudos se concentraram em nossa resposta à Covid-19, igualdade de gênero, 
mudanças climáticas e segurança alimentar na África. Os eventos contaram com a 
participação de representantes das seguintes instituições: Unilever; Bank of Ame-
rica; Fundação Mastercard; Fundação IKEA; Fundação Children’s Investment Fund; 
Fundação William & Flora Hewlett; Standard Chartered; HP; Fundação Mo Ibrahim; e 
Fundação Bill & Melinda Gates. O Grupo Banco Mundial continuou a envolver par-
ceiros do setor privado e fundações em muitos aspectos de sua resposta à Covid-19. 
Também participamos de debates aprofundados com parceiros das fundações 
sobre projetos e abordagens para alavancar os impactos em questões de gênero, 
clima e educação em nível nacional. Estamos explorando oportunidades de parceria 
com organizações privadas e filantrópicas que assumiram o compromisso de zerar 
suas emissões líquidas, principalmente na transformação de sistemas alimentares, 
acesso a energia limpa e gestão de recursos hídricos. 

A plataforma Refugee Investment and Matchmaking Platform mobiliza o setor 
privado para apoiar refugiados, promovendo emprego, investimento e produtos e 
serviços personalizados. Testada pela primeira vez na Jordânia, ela expandiu-se para 
Djibuti, Iraque e Líbano durante o exercício financeiro de 2022. Para atender mais 
países e reunir ainda mais conhecimento, a plataforma estenderá seu trabalho para 
o Maxerreque até junho de 2025, na qualidade de Plataforma do Banco Mundial de 
Ações do Setor Privado para Refugiados. Por meio da Parceria de Desenvolvimento 
Digital, reunimos vários parceiros do setor público e privado, tais como Google, 
GSMA e Microsoft, para promover soluções digitais e acelerar a transformação digi-
tal segura e inclusiva nos países em desenvolvimento.

Colaboramos com diversas organizações e atores religiosos no exercício finan-
ceiro de 2022 —  como a Iniciativa Imperativo Moral de Erradicação da Pobreza 
Extrema, a Força-Tarefa da ONU sobre Religião e Desenvolvimento, a Iniciativa de 
Aprendizagem Conjunta e a Parceria Internacional sobre Religião e Desenvolvi-
mento Sustentável  — sobre prioridades urgentes de desenvolvimento, tais como 
Covid-19, fragilidade, clima e capital humano. Também apoiamos um grupo de tra-
balho de pesquisa sobre o papel da fé no desenvolvimento, que ajudou a embasar 
nossas ações e mobilizar partes interessadas.

Interagimos com legisladores e organizações parlamentares parceiras, principal-
mente a Rede Parlamentar do Banco Mundial e do FMI, para trocar conhecimen-
tos e promover um desenvolvimento verde, resiliente e inclusivo. Eventos globais, 
inclusive dois Fóruns Parlamentares Globais, reuniram mais de 300 parlamentares 
de todas as regiões do mundo para debater prioridades como clima, Covid-19, vaci-
nas, questões de gênero, fragilidade, digitalização, investimentos do setor privado, 
tributação e governança. Estes e outros eventos permitem que os parlamentares 
compartilhem boas práticas de várias partes do mundo, as quais podem ser adapta-
das ao contexto de cada país.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/en/about/partners.

http://www.worldbank.org/en/about/partners
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Marco Ambiental e Social do Banco Mundial 

O Marco Ambiental e Social (MAS), em vigor desde 1° de outubro de 2018, permite 
que os países clientes gerenciem melhor os riscos associados a projetos e melhorem 
seus resultados ambientais e sociais. Por meio do marco, ajudamos os países a tra-
tar de uma vasta gama de questões e riscos ambientais e sociais, inclusive aqueles 
relacionados a mudanças climáticas, biodiversidade, saúde e segurança ocupacional 
e inclusão e proteção de grupos desfavorecidos ou vulneráveis. O marco reconhece 
a importância do engajamento de partes interessadas, da transparência e da divulga-
ção de informações. Também ajudamos a fortalecer os sistemas nacionais de gestão 
ambiental e social de vários países. 

Até junho de 2022, o MAS já se aplicava a cerca de 35% de nosso portfólio ativo 
de financiamento de projetos de investimento (FPI); conforme as datas de aprovação, 
o restante do portfólio continua a usar as Políticas de Salvaguardas. Acompanha-
mos de perto a implementação do MAS em nossas operações. Com seu forte foco 
em sustentabilidade ambiental, desenvolvimento inteligente em termos de clima e 
inclusão social, o MAS provou ser adequado para o seu propósito, resistindo aos desa-
fios globais impostos pela Covid-19; a fragilidades, conflitos e violência (FCV); e à crise 
climática.

Mecanismo de Aquisições do Banco Mundial

O Mecanismo de Aquisições do Banco viabiliza abordagens de aquisições personali-
zadas para operações de financiamento de projetos de investimento (FPI), enfatizando 
a sustentabilidade e a relação custo-benefício para as aquisições públicas. O Meca-
nismo de Aquisições se aplica a projetos com nota conceitual datada a partir de 1° 
de julho de 2016. No exercício financeiro de 2022, 65% do portfólio de FPI do Banco, 
considerando o valor concedido, aplicava o mecanismo. A taxa de cobertura aumen-
tará à medida que projetos mais antigos forem encerrados e novos projetos forem 
aprovados; a expectativa é que, até 2026, todas as aquisições apliquem o mecanismo.

No exercício financeiro de 2022, concluímos uma revisão do mecanismo para 
avaliar o sucesso de sua implementação. A revisão constatou impactos profunda-
mente positivos em muitos aspectos do desempenho das aquisições no âmbito das 
operações de FPI financiadas pelo Banco. Os países mutuários aumentaram signifi-
cativamente sua capacidade de aquisições, reformando seus sistemas nacionais de 
compras e setores públicos. Os mercados fornecedores estão se diversificando, o 
que resulta em aumento da concorrência. Além disso, 77% dos contratos (por valor) 
nos últimos cinco anos envolveram novos participantes do mercado, o que indica um 
aumento da confiança do setor privado nos procedimentos de aquisições do Banco.

Apoiamos compras socialmente responsáveis, sensíveis a questões de gênero e 
mais “verdes”, o que é essencial para a implementação do MAS. Mecanismos inovado-
res — como a modalidade de Apoio Prático à Implementação (HEIS) e os processos 
de aquisições facilitados pelo Banco — desempenharam papéis de suma importância 
em nossa resposta à Covid-19. Eles nos ajudam na adaptação a ambientes operacio-
nais em constante evolução e à dinâmica da cadeia global de suprimento, ao mesmo 
tempo que fornecem apoio mais robusto aos países. 

Por meio do HEIS, o Banco presta apoio direto aos países mutuários, especial-
mente em ambientes afetados por FCV. O HEIS ajudou a reduzir, em dois terços, o 
tempo médio necessário para o processamento das ações relacionadas a compras, 
com reduções ainda maiores nos ambientes afetados por FCV. Também aumentou 
a transparência e nos permitiu tratar de reclamações mais rapidamente: metade das 
reclamações recebidas no exercício financeiro de 2022 foram processadas no prazo 

Melhora das operações para  
o desenvolvimento sustentável

Para mais informações, ver www.worldbank.org/esf.

http://www.worldbank.org/esf


de 19  dias corridos. Todas as adjudicações contratuais, inclusive para os contratos 
sujeitos a revisão posterior, agora são publicadas no portal UN Development Business 
(UNDB Online) e no site do Banco. 

O HEIS também permitiu aquisições facilitadas pelo Banco (BFP), por meio das 
quais podemos agregar a demanda de diferentes países e usar nosso poder de mobi-
lização para ampliar o acesso ao mercado, além de alavancar uma posição de nego-
ciação mais forte com os fornecedores. Os países permanecem responsáveis pela 
assinatura e celebração de contratos, bem como pela logística e administração, mas 
recebem apoio substancial do Banco conforme seja necessário, inclusive com avalia-
ções de necessidades, execução e conclusão dos contratos. Adotamos essa aborda-
gem para ajudar os países a adquirir rapidamente suprimentos médicos essenciais 
durante a pandemia de Covid-19. Na Índia, ajudamos a adquirir 22.600 concentrado-
res de oxigênio por US$ 27 milhões no auge do surto da variante delta. Em abril de 
2022, na Ucrânia, ajudamos a adquirir rapidamente US$ 31 milhões em equipamentos 
e suprimentos médicos no âmbito de contratos negociados por meio do sistema BFP 
e aprovados pelo governo em apenas seis dias. 

No futuro, aprofundaremos a implementação do Mecanismo de Aquisições 
por meio das seguintes medidas: 

• Aprimoramento do suporte à gestão contratual; 

• Capacitação adicional e HEIS para fazer um uso melhor de critérios de qualidade 
classificados e outros métodos avançados de aquisições; 

• Fortalecimento da resiliência e segurança das cadeias de suprimentos; 

• Manutenção do apoio a capacitação e a reformas dos sistemas de compras públi-
cas em diversos países; 

• Implementação de pagamento direto obrigatório para todas as aquisições em 
ambientes afetados por FCV; e 

• Expansão da divulgação dos beneficiários efetivos das empresas licitantes vence-
doras nos casos de todos os contratos anunciados internacionalmente.

Prevenção da violência de gênero em nossas operações

Mantemos nosso comprometimento com a prevenção e mitigação dos riscos de vio-
lência de gênero (VG) em nossas operações. Em novembro de 2020, tornamo-nos o 
primeiro banco multilateral de desenvolvimento a introduzir um mecanismo que pode 
desqualificar empresas contratadas que não cumpram suas obrigações relacionadas 
à VG. As empresas desqualificadas não poderão celebrar contratos financiados pelo 
Banco em lugar nenhum por dois anos, após os quais elas precisarão demonstrar que 
atendem aos nossos requisitos para prevenir a violência de gênero antes de concorrer 
a novos contratos. Isso se aplica a grandes contratos de obras celebrados após 1° de 
janeiro de 2021, que foram classificados como de “alto risco” em relação a exploração 
e abuso sexual e assédio sexual (EAS/AS). Em junho de 2022, 23 contratos planeja-
dos no valor de US$ 750 milhões foram considerados elegíveis para a aplicação do 
mecanismo de desqualificação EAS/AS; e um contrato no valor de US$ 24 milhões em 
Burkina Faso foi adjudicado e já está em fase de implementação. 

Nossos documentos-padrão para a contratação de obras preveem qualificações 
e requisitos específicos para avaliar a capacidade dos licitantes de prevenir VG. Eles 
estipulam obrigações claras para que as empresas contratadas gerenciem os riscos 
sob seu controle. As empresas são obrigadas a declarar eventuais incidentes ante-
riores que tenham levado à suspensão ou rescisão de contrato; adotar um código de 
conduta com foco nos riscos de violência de gênero; fazer treinamento com todos os 
seus funcionários e subcontratados sobre o código de conduta; implementar meca-
nismos para lidar com queixas de violência de gênero; adotar medidas disciplinares 
adequadas; e manter, em seu quadro de funcionários, pessoal qualificado para ajudar 
a gerenciar questões relacionadas a EAS/AS. Essas empresas também devem incluir 
compromissos e obrigações adicionais em seus planos de gestão ambiental e social, 
que estejam vinculados e decorram das avaliações de impacto e dos planos de gestão 
elaborados para os projetos do Banco. 

Debatemos extensivamente o mecanismo de desqualificação com representan-
tes do setor privado, da sociedade civil e de parceiros de desenvolvimento no mundo 
todo, tanto durante sua elaboração quanto após seu lançamento. Implementamos um 
programa de treinamento e estamos colaborando com associações profissionais para 
ajudar a integrar a prevenção e mitigação da VG nas práticas empresariais.
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Serviço de Reparação de Queixas

O Serviço de Reparação de Queixas (SRQ) é um mecanismo para as pessoas 
e comunidades apresentarem queixas diretamente ao Banco Mundial, caso 
acreditem que um projeto financiado pelo Banco lhes afetou negativamente, 
ou à sua comunidade ou meio ambiente, ou poderá vir a fazê-lo. Foi estabe-
lecido em 2015 com base nas recomendações de uma revisão das Políticas 
de Salvaguardas feita por um Grupo de Avaliação Independente. Ele com-
plementa os mecanismos de queixas em nível de projeto supervisionados 
por órgãos nacionais e assegura que as reclamações recebidas diretamente 
pelo Banco sejam prontamente tratadas por meio de soluções confiáveis e 
sustentáveis.

No exercício financeiro de 2022, o SRQ recebeu 383 solicitações. As quei-
xas apresentadas ao SRQ abrangem uma ampla gama de questões, como 
danos aos meios de subsistência das pessoas, impactos negativos no meio 
ambiente e preocupações com saúde e segurança comunitárias. O SRQ 
desempenha um papel fundamental na identificação de tendências e pro-
blemas sistêmicos de casos anteriores para promover o aprendizado institu-
cional e aplicar as lições aprendidas em operações novas e em andamento.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/grs. 

Apoio a metas de desenvolvimento compartilhadas  
por meio de fundos fiduciários

Os fundos fiduciários e os fundos intermediários financeiros (FIFs) são parte impor-
tante da arquitetura de assistência ao desenvolvimento do Grupo Banco Mundial. 
Eles complementam o financiamento e as atividades principais do Grupo, fornecendo 
recursos financeiros; e sua flexibilidade e capacidade de resposta ajudam a expandir as 
operações de empréstimo, gerar novos conhecimentos e conduzir novas abordagens. 

O montante dos recursos mantidos em fidúcia pelo Banco Mundial ao final do exer-
cício financeiro de 2022 era de US$ 12,1 bilhões em fundos fiduciários e US$ 27,9 bilhões 
em FIFs. Os fundos fiduciários do Banco financiam cerca de dois terços dos serviços 
de consultoria e análise do Banco, com cerca de 74% (US$ 14,8 bilhões) dos desembol-
sos totais dos fundos fiduciários tendo sido destinados aos países clientes durante os 
exercícios financeiros de 2018 a 2022. Desse montante, mais de US$ 8,6 bilhões foram 
desembolsados para países da AID e países de financiamento combinado (países ele-
gíveis para empréstimos da AID, mas que também sejam elegíveis para empréstimos 
do BIRD porque são financeiramente solventes). As contribuições para FIFs foram de 
US$ 8,5 bilhões ao ano, em média, ao passo que as transferências em dinheiro para as 
entidades executoras permaneceram estáveis, com uma transferência média anual 
de US$ 7,5 bilhões durante os últimos cinco anos. 

As reformas dos fundos fiduciários do Banco estão consolidando um portfólio 
anteriormente fragmentado, reorientando-o ao redor de um número menor de Progra-
mas Umbrella 2.0 maiores, mais bem priorizados e estrategicamente alinhados. Esses 
programas buscam promover uma boa supervisão, eficiência e comunicação de resul-
tados e são elaborados em consulta com nossos parceiros de desenvolvimento. 

Em todas as nossas áreas temáticas, tais como saúde, ações climáticas, questões 
de gênero, proteção social, empregos e gestão da dívida, os fundos fiduciários e os 
FIFs desembolsaram US$ 57,5 bilhões entre os exercícios financeiros de 2018 a 2022, 
apoiando as metas do Grupo Banco Mundial de acabar com a pobreza extrema e pro-
mover prosperidade compartilhada por meio de um desenvolvimento mais verde, mais 
inclusivo e mais resiliente. Os fundos fiduciários e FIFs também apoiam a resposta à 
Covid-19 e à guerra na Ucrânia. No final do exercício financeiro de 2022, contribuíram 
com US$ 1,6 bilhão para ações de auxílio emergencial e forneceram apoio estratégico 
aos países em seus esforços de recuperação da pandemia, além de US$ 2,5 milhões 
para apoiar a Ucrânia e seus refugiados.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/dfi.
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O Banco se esforça para se tornar um local de trabalho mais sustentável e responsável, 
defendendo e praticando nossos valores fundamentais, salvaguardando a saúde e o 
bem-estar dos funcionários, reduzindo sua pegada ambiental e buscando maneiras mais 
eficientes de trabalhar. O índice da Iniciativa Global de Relatórios (GRI) e a Revisão de 
Sustentabilidade apresentam mais detalhes sobre as considerações de sustentabilidade 
de nossas operações e práticas institucionais. Os documentos estão disponíveis on-line 
no site do Relatório Anual.

Nossos valores

Os valores essenciais do Grupo Banco Mundial são impacto, integridade, respeito, traba‑
lho em equipe e inovação. Eles incorporam o que é mais importante para nós como insti-
tuição e orientam nossa forma de trabalhar com nossos colegas, nossos clientes e nossos 
parceiros. Esses valores são complementados por um Código de Ética, que articula o que 
nossos valores fundamentais significam na prática e se concentra em comportamentos, 
em vez de conformidade. No exercício financeiro de 2022, reforçamos o foco do código 
nos seguintes aspectos: diversidade, equidade e inclusão (que abrange questões de raça e 
discriminação racial). Também publicamos um guia para ajudar nossos gerentes a mode-
lar os princípios do código, juntamente com guias de aprendizado para a equipe sobre 
a criação de um ambiente de trabalho inclusivo e baseado em valores. Os princípios se 
concentram em questões de deficiência, LGBTQIA+, saúde mental e bem-estar. As Regras 
do Pessoal continuam a definir os regulamentos e políticas que nos protegem contra con-
dutas indevidas. Promovemos a compreensão de questões éticas e de conformidade no 
ambiente de trabalho por meio de um programa de aprendizagem virtual (e-learning) obri-
gatório para todos os funcionários sobre nossos valores fundamentais e nosso Código de 
Ética. Além disso, oferecemos sessões presenciais sobre como criar um ambiente de tra-
balho respeitoso; quais são as responsabilidades de supervisores e gerentes; e como lidar 
com intervenções de espectadores (bystander interventions). Também realizamos ações 
de divulgação por meio de encontros com todos os funcionários, uma série educacional 
sobre ética no local de trabalho e comunicados internos.

Nosso pessoal

Permanecemos comprometidos a atrair, desenvolver e aumentar o talento de nossa 
equipe e a ser o melhor lugar para trabalhar em questões de desenvolvimento. No final 
do exercício financeiro de 2022, o Banco tinha 12.778 funcionários em tempo integral, 46% 
dos quais trabalham fora de nossa sede em Washington. Durante o exercício financeiro, 
915  novos funcionários ingressaram na instituição. Nós nos esforçamos para garantir a 
integração eficaz e contínua de nossos funcionários, embora a grande maioria dos novos 
contratados trabalhe remotamente. 

Apesar de um aumento significativo nas situações de fragilidade, conflito e violência 
(FCV) nos países clientes, o Banco permanece comprometido a expandir sua presença glo-
bal e transferir recursos para onde eles forem mais necessários, especialmente nos países 
da AID e nos ambientes de FCV. Alguns eventos durante o ano nos obrigaram a suspender 
temporariamente as operações no Afeganistão, na Etiópia e em outros locais. Até o final 
do exercício financeiro de 2022, mais de 1.140 funcionários estavam localizados em países 
afetados por FCV (em comparação a 1.043 no ano anterior). Também tomamos medidas 
para proteger dados confidenciais e informações sigilosas nos casos em que os funcioná-
rios precisaram ser evacuados, como em Cabul e Kyiv.

Avaliação da remuneração e dos benefícios. Como parte de uma revisão geral da meto-
dologia de remuneração do Banco, um estudo concluído no exercício financeiro de 2022 
constatou que estamos enfrentando mais desafios para atrair e reter talentos e manter 
uma posição competitiva geral no mercado global. Estamos trabalhando para enfrentar 
esses desafios e fortalecer nossa proposta de valor de emprego e apoio aos funcionários. 
Neste ano, também realizamos uma revisão de nossos programas para pessoas com defi-
ciência e estamos elaborando um conjunto de recomendações sobre isso. 

Nossos valores, nosso pessoal  
e nossos lugares

https://www.worldbank.org/annualreport
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Promoção de diversidade, equidade e inclusão. No exercício financeiro de 2022, o Grupo 
Banco Mundial obteve o segundo nível de certificação de Dividendos Econômicos de 
Igualdade de Gênero (EDGE), conhecido como EDGE Move. O EDGE é o principal padrão 
global de igualdade de gênero no ambiente de trabalho. A certificação requer uma avalia-
ção externa rigorosa de cinco áreas principais: remuneração igual para funções equiva-
lentes; recrutamento e promoção; treinamento e orientação para o desenvolvimento de 
liderança; contratos de trabalho flexíveis; e cultura institucional. A certificação abrange a 
sede e todos os escritórios do Banco, da IFC e da MIGA ao redor do mundo. 

Combate ao racismo e à discriminação racial. Em junho de 2020, após o assassinato de 
George Floyd, o presidente Malpass criou uma Força-Tarefa Antirracismo, cujo propósito 
era fornecer recomendações à Alta Administração para ajudar a combater o racismo e a 
discriminação racial no Grupo Banco Mundial. Em sua primeira fase, a força-tarefa reuniu 
mais de 50 funcionários de toda a organização para que contribuíssem com ideias sobre 
como garantir a equidade racial em nível institucional e promover um local de trabalho livre 
de discriminação. A Alta Administração endossou as recomendações resultantes para 
que fossem implementadas, com o progresso sendo monitorado por meio de um painel 
interativo à disposição de todos os funcionários. No exercício financeiro de 2022, várias 
recomendações da força-tarefa foram implementadas, tais como a criação de um novo 
Escritório de Equidade Racial, com base em iniciativas anteriores da IFC e do Banco Mun-
dial; e a divulgação da primeira Carta Antirracismo do Grupo Banco Mundial, que articula 
nossa postura inequívoca contra o racismo e a discriminação racial. 

A força-tarefa também iniciou sua segunda fase —  com foco em como realizamos 
nosso trabalho — analisando a questão racial nas operações do Banco e da IFC, em nossas 
aquisições e nossas comunidades, além de avaliar a mobilidade global de nosso pessoal e 
as desigualdades em nossa arquitetura contratual. Assim como na primeira fase, a força-
-tarefa apresentará recomendações nessas áreas com base nas contribuições dos grupos 
de trabalho encabeçados por funcionários; em seguida, as submeterá à consideração da 
Alta Administração. Uma nova Unidade de Implementação e Monitoramento coordenará e 
acompanhará a implementação de todas as recomendações da força-tarefa. Trabalhando 
em estreita colaboração com as unidades relevantes, a unidade apresentará relatórios 
regulares de progresso à Alta Administração e ao pessoal do Banco. 

Promoção da saúde e segurança do pessoal. O Grupo Banco Mundial promove e protege 
a saúde e a segurança dos funcionários concentrando-se em sua saúde e bem-estar pes-
soais; sua saúde e segurança ocupacionais; e sua saúde e bem-estar mentais. Durante 
a pandemia, prestamos diversos serviços — como orientação constante, protocolos de 
proteção e equipamentos de proteção individual — aos funcionários para mitigar os riscos 

Apoio à equipe no retorno aos escritórios

No exercício financeiro de 2022, o Grupo Banco Mundial continuou a apoiar nossos 
funcionários em meio à pandemia de Covid-19, com foco constante em sua saúde 
e segurança pessoal, no equilíbrio entre vida profissional e pessoal e em sua saúde 
mental. Após dois anos de teletrabalho, durante o exercício financeiro de 2022, os 
funcionários começaram a retornar aos escritórios na sede em Washington e em 
vários países. Para garantir seu retorno seguro, implementamos uma abordagem 
escalonada para reabrir cada escritório, com base em indicadores e tendências 
sanitárias locais, além precauções de segurança em nossas instalações. Estamos 
testando um novo modelo de trabalho híbrido para permitir que a equipe tenha 
flexibilidade para equilibrar o trabalho remoto e presencial, com base em nossas 
novas políticas de teletrabalho e trabalho remoto. 

Para apoiar a equipe nessa transição, o Grupo Banco Mundial:

• Continuou a interagir com os funcionários em conversas on-line ao vivo, inclu-
sive reuniões amplas com a liderança e briefings para os funcionários sobre 
questões de saúde, segurança e recursos humanos.

• Manteve sites internos com orientações sobre a pandemia, vacinas e saúde 
física e mental; e ofereceu apoio contínuo para os funcionários e consultores 
sobre questões gerais de saúde e segurança.

• Aprimorou os serviços de tecnologia da informação para apoiar a equipe 
durante a transição, inclusive com uma nova iniciativa de autenticação para 
melhorar a segurança cibernética, recursos on-line para trabalho híbrido e 
acessórios no escritório para dar suporte ao trabalho em ambientes híbridos, 
tais como fones de ouvido, estações de acoplamento e webcams.

• Introduziu uma política sobre locais de trabalho alternativos.
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de infecção e facilitar o acesso aos cuidados para aqueles que adoecessem. Também esta-
belecemos parcerias com o sistema da ONU para fornecer vacinas a nossos funcionários 
e seus dependentes em todo o mundo, inclusive em locais em que o acesso era restrito, 
bem como evacuações médicas para doentes graves e outros serviços para melhorar o 
atendimento de saúde local. Essas ações ajudaram os funcionários a permanecer em 
seus postos de trabalho e continuar cumprindo nosso mandato. Também estabelecemos 
novos centros regionais de apoio para serviços de saúde em Chennai, na Índia, e Sofia, 
na Bulgária. Ainda no exercício financeiro de 2022, lançamos nossa primeira estratégia 
de saúde mental e bem-estar, com base nas constatações e recomendações da Força-
-Tarefa de Saúde Mental do Grupo Banco Mundial. O objetivo é promover uma cultura de 
saúde e bem-estar geral, mitigar fatores de risco relacionados ao trabalho e outros fato-
res de risco e fornecer mais apoio para funcionários e famílias que estejam enfrentando 
desafios de saúde mental. Também abordamos as necessidades e preocupações de nos-
sos funcionários, à medida que muitos retornavam ao trabalho presencial no escritório 
(ver quadro na página 84).

Apoio à aprendizagem contínua e ao desenvolvimento de habilidades para o crescimento 
profissional e mobilidade. Com o Open Learning Campus (OLC) do Grupo Banco Mundial, 
os funcionários da sede e das representações nos países podem acessar com flexibilidade 
uma vasta gama de programas de formação, tais como cursos virtuais individualizados 
e aprendizagem micro e facilitada, além de oportunidades de aprendizagem na prática. 
Desde 2020, ajustamos nossos currículos operacionais, técnicos e de liderança para for-
necer programas de aprendizagem virtuais e híbridos. O OLC ministrou quase 4 mil cursos 
virtuais no exercício financeiro de 2022, atendendo à demanda de funcionários e gerentes 
em todo o mundo, com altas avaliações gerais de qualidade. Também ofereceu vários pro-
gramas de formação de uma semana, além de eventos virtuais mais amplos sobre temas 
como FCV, meio ambiente e infraestrutura para apoiar os conhecimentos técnicos do 
pessoal.

Disponibilização de um ambiente seguro para os funcionários tratarem de suas preocu‑
pações e conflitos. Por meio de nossos Serviços Internos de Justiça (IJS), os funcioná-
rios dispõem de canais confidenciais para buscar aconselhamento e solucionar conflitos 
relacionados ao ambiente de trabalho. Esses serviços incluem a Ouvidoria, o Programa de 
Conselheiros sobre um Ambiente de Trabalho Respeitoso, Serviços de Mediação, Servi-
ços de Revisão por Pares, Revisão de Gestão de Desempenho e o Escritório de Equidade 
Racial. No exercício financeiro de 2022, cerca de 810 funcionários recorreram a esses servi-
ços para obter ajuda. Os IJS também ofereceram capacitação e promoveram campanhas 
de divulgação para mais de 8.900 funcionários. 

O Departamento de Ética e Conduta no Trabalho (EBC) do Grupo Banco Mundial é 
outro recurso confiável para os funcionários que buscam orientação sobre questões liga-
das à conformidade e ao ambiente de trabalho, bem como para prevenir e tratar casos de 
improbidade ou condutas indevidas. No exercício financeiro de 2022, o EBC revisou 153 ale-
gações de condutas indevidas e promoveu treinamento e campanhas sobre ética para 
mais de 7.100 funcionários. Por meio de seus serviços de assessoria, o departamento res-
ponde — em menos de oito horas úteis, em média — às solicitações de aconselhamento 

TABELA 16: DADOS SOBRE O PESSOAL DO BANCO MUNDIAL (BIRD/AID),  
NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2020 A 2022

INDICADOR EF-20 EF-21 EF-22 INDICADORES CORRELATOS

Total de funcionários em período integral 12.394 12.528 12.778 GRI 401; ODS 8
   Fora dos EUA (%) 44 45 46
   Consultores de curto prazo/temporários (ETI) 5.521 5.944 6.163

Engajamento dos funcionários (%) 77 — 79

Índice de diversidade 0,89 0,89 0,89

Os índices percentuais (%) representam o desvio da meta de equilíbrio de gênero para determinada categoria*. 

   Pessoal administrativo e de apoio (%) 17,4 17,8 17,6
   Pessoal técnico iniciante e júnior 2,7 3,2 2,7
   Pessoal técnico sênior 6,5 5,8 4,7
   Gerentes (%) 2,8 2,7 4,7

Média de dias de treinamento  
por funcionário na sede

3,8 3,2 3,1 GRI 404; ODS 8

Média de dias de treinamento  
por funcionário nas representações nos países

3,4 3,3 2,8

Observações: — = não disponível; ETI = equivalente a tempo integral (funcionários); GRI = Iniciativa Global de Relatórios 
(Global Reporting Initiative). Não houve Pesquisa de Engajamento no exercício financeiro de 2021. *O equilíbrio de gênero 
é definido como 50% de homens e 50% de mulheres, com uma margem de +/- 2; 0% significa que atingimos nossa meta 
de equilíbrio de gênero, ao passo que valores acima de 0% indicam uma super-representação de homens/mulheres. 
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sobre potenciais conflitos de interesse ou outras questões de conformidade. No exercício 
financeiro de 2022, mais de 1.400 funcionários buscaram aconselhamento do EBC sobre 
questões de conformidade. O departamento concentra seus esforços na promoção da 
transparência em torno dos resultados de suas análises de condutas indevidas e realiza 
análises aprofundadas de casos de alto risco ou recorrentes para ajudar a corrigir falhas 
nos mecanismos de controle. O coordenador antiassédio do departamento trata de ale-
gações de assédio sexual e de outros tipos. No exercício financeiro de 2022, o coordena-
dor antiassédio analisou 187 casos. Junto com outras partes interessadas institucionais, 
o coordenador implementou medidas de apoio, como, por exemplo, o monitoramento 
pós-resolução para garantir um ambiente de trabalho seguro para os sobreviventes 
de assédio sexual.

Fortalecimento de nossa cultura institucional. A capacidade do Grupo Banco Mundial de 
cumprir nossa missão depende da força e da qualidade de nossa cultura institucional. Em 
novembro de 2021, o presidente Malpass criou uma força-tarefa para examinar a cultura 
institucional no Grupo Banco Mundial e elaborar um conjunto inicial de recomendações 
até a primavera de 2022. Como parte desse processo, a força-tarefa estabeleceu um grupo 
de trabalho para abordar questões específicas, tais como desenvolvimento de liderança; 
transparência e comunicação; processos disciplinares; desempenho e feedback; medidas 
de proteção às vítimas; e cultura e valores. Debates moderados e anônimos on-line ofere-
ceram um canal para que os funcionários compartilhassem abertamente suas sugestões 
e pontos de vista. A força-tarefa também solicitou perspectivas, ideias e feedback de mais 
de 25 grupos de “afinidade” de funcionários, com experiência direta no apoio a sobreviven-
tes de assédio, retaliação ou problemas relacionados à falta de responsabilização geren-
cial. Interações constantes com grupos liderados por funcionários moldaram o conjunto 
inicial de recomendações apresentadas à Presidência sobre responsabilização gerencial 
e retaliação. 

Representação do pessoal. A Associação dos Funcionários do Grupo Banco Mundial 
representa os direitos e interesses dos funcionários e consultores perante a Alta Admi-
nistração e o Conselho Diretor. Ela presta vários serviços a seus membros, entre os quais 
consultas individuais para assuntos relacionados a reclamações, cobertura de seguro de 
saúde para funcionários temporários e consultores na sede e comunicações regulares 
para garantir que os funcionários se mantenham informados e atualizados sobre assuntos 
que possam afetá-los. No exercício financeiro de 2022, uma nova Assembleia de Represen-
tantes da Associação de Funcionários tomou posse e identificou uma série de prioridades 
e questões levantadas pelos funcionários, como, por exemplo, o retorno à sede após dois 
anos de trabalho remoto durante a pandemia. A Associação de Funcionários promoveu 
várias reuniões amplas e campanhas em prol de um ambiente de trabalho transformador, 
inclusive propostas para aproveitar tecnologias novas e inclusivas de forma a melhorar o 
bem-estar do pessoal e promover maior acessibilidade. Também chamou a atenção para 
a erosão salarial dos funcionários do Grupo com base num estudo de competitividade e 
ofereceu apoio à Força-Tarefa de Cultura Institucional. 

Nossos locais

O Grupo Banco Mundial gerencia os impactos ambientais, sociais e econômicos de suas 
operações internas, buscando impactos positivos líquidos sobre os ecossistemas, comu-
nidades e economias onde estão localizadas nossas representações. 

Redução das emissões. O Banco Mundial mede, reduz, compensa e relata as emissões de 
gases de efeito estufa de suas instalações, grandes eventos e viagens aéreas de trabalho, 
que continuam todos a ser significativamente impactados pela pandemia global. Na sede, 
os funcionários não essenciais retornaram ao escritório de forma escalonada a partir de 
abril de 2022, e todas as equipes foram incentivadas a implementar modelos de trabalho 
híbridos. O Banco realizou grandes eventos, inclusive suas Reuniões Anuais e de Prima-
vera, em formato virtual ou híbrido. No exercício financeiro de 2021, as viagens diminuíram 
em 98% em relação à base de referência de 2019, resultando numa queda estimada de 
78% nas emissões. Avaliamos o que aprendemos sobre alternativas a viagens, tais como 
missões e supervisão à distância, além de conferências e eventos de desenvolvimento 
profissional virtuais. Com base nisso, os funcionários são incentivados a viajar de forma 
mais verde e inteligente, sempre que possível.

Como parte de nossos esforços anuais para compensar as emissões de carbono 
que não puderam ser evitadas, o Banco aposentou créditos de carbono, num total de 
21.304 toneladas de CO2 equivalente, cobrindo 100% das emissões de carbono relaciona-
das a edificações e viagens aéreas de trabalho no exercício financeiro de 2021 (há uma 
defasagem de um exercício financeiro devido ao momento da coleta de dados). Também 
adquirimos 53.910 créditos de energia renovável (CERs) da ACT Commodities, que equi-
valem a 100% de nosso uso de eletricidade na sede, a um custo de US$ 200 mil. Os CERs 
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TABELA 17: IMPACTOS AMBIENTAIS SELECIONADOS DO BANCO MUNDIAL,  
EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2019 A 2021

INDICADOR EF-19 EF-20 EF-21 INDICADORES CORRELATOS 

Emissões absolutas de GEE  
(toneladas de CO2 equivalente)a

250.070 182.106 39.812 GRI 305; CDP C6; ODS 13 

Uso global de energia (GJ)b 458.315 471.930 393.758 GRI 302; CDP C8.2; ODS 7 

Intensidade de uso global de energia (GJ/m2)b 0,74 0,74 0,61

Uso de água (m3) 299.054 261.534 201.134 GRI 303; ODS 6

Resíduos desviados de aterros (%)c 61 67 33 GRI 306; ODS 12 

Uso total de papel com 100% de material  
reciclado (papel de cópia e gráfica, %)c

57 54 34 GRI 301; ODS 12 

Observações: Os dados apresentam defasagem de um exercício financeiro devido ao momento em que são coletados. Os 
escritórios do Banco permaneceram fechados ou com ocupação reduzida durante a maior parte do exercício financeiro 
de 2021. Para mais detalhes e dados, visite o site de Responsabilidade Institucional. CO2 = dióxido de carbono; CDP = Pro-
jeto de Divulgação de Carbono; GEE = gás de efeito estufa; GJ = gigajoule; GJ/m2 = gigajoule por metro quadrado; GRI = Ini-
ciativa Global de Relatórios.
a.  Os dados referem-se a todos os escritórios do Banco Mundial no mundo e incluem emissões dos escopos 1, 2 e 3. As 

emissões relacionadas a viagens de trabalho de escopo 3 incluem o forçamento radiativo. Os dados do EF-20 incluem 
as emissões da aquisição de alimentos pela sede de Washington, conforme a plataforma Cool Food Pledge. As informa-
ções foram capturadas no Plano de Gestão de Estoque.

b.  Os dados referem-se a todos os escritórios do Banco no mundo e incluem eletricidade, combustão estacionária 
e combustão móvel.

c.  Os dados referem-se apenas à sede de Washington.

representam o impacto ambiental de um megawatt-hora (MWh) de geração de energia 
renovável que se adiciona à rede elétrica. Os projetos de compensação de carbono são 
selecionados com base em rigorosas diretrizes do Grupo Banco Mundial e se aplicam 
especificamente aos países da AID, como, por exemplo, a Tanzânia, onde apoiamos o reflo-
restamento de campos degradados. 

Projetos de instalações sustentáveis. Continuamos a progredir rumo à meta de reduzir 
as emissões relacionadas a nossas instalações em 28% até 2026 em relação à base de 
referência de 2016. No entanto, tem sido um desafio identificar quanto desse avanço se 
deve a ações que promovem maior eficiência, ou à menor ocupação de nossos escritórios 
durante a pandemia. Identificamos melhorias potenciais à medida que os funcionários 
começaram a retornar aos escritórios, inclusive projetos de modernização das instalações 
elétricas, novos projetos de energia renovável e medidas de eficiência hídrica. Um terço 
das instalações de propriedade do Banco em todo o mundo atendem a uma norma de 
certificação de edificações verdes, como a LEED. Todas as novas edificações são proje-
tadas com foco na sustentabilidade, e buscamos constantemente melhorar o desempe-
nho das estruturas existentes. Após uma auditoria do complexo principal do Banco em 
Washington, modernizamos a torre de arrefecimento para melhorar a gestão da água, o 
que poderia economizar até 1 milhão de litros de água por ano. Também realizamos um 
retrocomissionamento dos controles de iluminação dos cinco prédios da sede em Washin-
gton, o que nos permitiu reparar, substituir ou modernizar mais de 1.500 sensores. Desen-
volvemos dois projetos-piloto para repensar nossos escritórios e transformá-los em locais 
seguros, modernos, sustentáveis e adaptáveis, que salvaguardem a saúde dos funcioná-
rios e permitam que eles trabalhem com mais conforto. Eles melhoram a pegada de nos-
sas instalações com projetos universais e espaços colaborativos, já prevendo a expansão 
das modalidades de trabalho flexíveis. Além disso, oferecem melhor ergonomia e sistemas 
de aquecimento, ventilação e ar condicionado; mais luz natural; instalações eficientes; e 
materiais ambientalmente sustentáveis.

Nossa cadeia de suprimentos 

Criação de uma cadeia de suprimentos sustentável. No exercício financeiro de 2022, con-
tinuamos a implementar o Mecanismo de Aquisições Sustentáveis do Grupo Banco Mun-
dial para aumentar nosso impacto social e ambiental. Estamos progredindo rumo a dois 
objetivos principais na área de aquisições: duplicar os gastos com compras de empresas 
pertencentes a mulheres para 7% até 2023 (no exercício financeiro de 2022, a parcela foi 
de 5,2%); e conseguir que 8% de nossas aquisições nos EUA sejam feitas de empresas 
pertencentes a minorias até 2025 (4,7% no exercício financeiro de 2022). Devido a nossas 
conquistas, o Grupo Banco Mundial foi reconhecido, em 2022, como Promotor Global de 
Diversidade e Inclusão de Fornecedores de nível Platina pela WEConnect International, 
uma rede global que conecta empresas pertencentes a mulheres a grandes comprado-
res institucionais e empresariais. Para gerenciar as emissões de gases de efeito estufa de 
nossa cadeia de suprimentos, começamos a rastrear as emissões de nossos fornecedores, 
com o objetivo de divulgar os resultados no relatório anual de 2023.

https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/crinfo
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O Plano de Ação para Mudanças Climáticas 2021–2025 do Grupo Banco Mundial 
reconhece que as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável devem ser 
enfrentados em conjunto para que possamos cumprir nossos objetivos de reduzir a 
pobreza e fomentar prosperidade compartilhada. Promovemos transparência global 
em relação a métricas, metas e resultados climáticos para que possamos aproveitar 
oportunidades, enfrentar desafios e ajudar os países a maximizar os resultados posi-
tivos em sua transição climática. 

O estabelecimento de padrões globais de divulgações sobre clima e sustenta-
bilidade é fundamental para movimentar mercados e incentivar investimentos sus-
tentáveis e de baixo carbono, ao mesmo tempo que se abordam os riscos de um 
clima instável. O Grupo Banco Mundial apoia, há muito tempo, ações globais volta-
das para harmonizar os padrões de relatórios de sustentabilidade, algo que o Grupo 
de Trabalho de Finanças Sustentáveis do G20 identificou como de alta prioridade 
em 2021. Na COP26, a Fundação IFRS (International Financial Reporting Standards 
Foundation) anunciou a criação do Conselho de Normas Internacionais de Susten-
tabilidade (ISSB) para desenvolver uma base de referência global abrangente de 
normas de divulgação de sustentabilidade de alta qualidade, com base no trabalho 
de normatizadores internacionais, incluindo as recomendações da Força-Tarefa para 
Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) do Conselho. Desde seu lan-
çamento em julho de 2017, o marco TCFD tem sido amplamente utilizado para relatar 
informações financeiras relacionadas ao clima.

O Banco aprecia essa evolução e pretende explorar como as próximas Normas 
Gerais e Climáticas do ISSB, que devem ser finalizadas durante o ano de 2023, pode-
riam ser adaptadas a nosso modelo operacional específico e embasar nossos relató-
rios. Ao mesmo tempo que monitora esses desdobramentos, o Banco resolveu fazer 
sua primeira divulgação relacionada ao clima neste relatório, em linha com as reco-
mendações do marco TCFD. Essa decisão consolida o importante histórico de ações 
e divulgações climáticas que fizemos, desde 2008, por meio do Índice da Iniciativa 
Global de Relatórios; e desde 2009, por meio da organização CDP (anteriormente 
conhecida como Carbon Disclosure Project). O Banco se une, assim, à IFC e à MIGA, 
que já produzem divulgações alinhadas à TCFD. 

Nossa divulgação relacionada ao clima nos termos do marco TCFD para o 
exercício financeiro de 2022 descreve como gerenciamos riscos e oportunidades 
relacionados ao clima em nossas atividades institucionais e de desenvolvimento. 
A divulgação deste ano está alinhada às quatro áreas temáticas do marco TCFD: 
governança; estratégia; gestão de riscos; e métricas e metas. Alguns de seus princi-
pais destaques são descritos a seguir. 

Operações: O Plano de Ação para Mudanças Climáticas 2021–2025 do Grupo Banco 
Mundial continuou a apresentar resultados robustos no exercício financeiro de 
2022, ajudando os países a tratar, ao mesmo tempo, de clima e desenvolvimento por 
meio de uma abordagem integrada (para mais detalhes, ver página 52).

Emissões de gases de efeito estufa e pegada de carbono: Desde 2009, o Banco é 
neutro em carbono no que diz respeito às emissões de gases de efeito estufa rela-
cionadas a todas as nossas instalações e viagens de negócios globais. Medimos, 
reduzimos, compensamos e relatamos as emissões de nossas instalações, grandes 
eventos, compras de alimentos na sede e viagens aéreas de trabalho. Estabelecemos 
duas metas de redução de emissões: (1) reduzir as emissões absolutas de carbono 
de nossas próprias instalações globais em 30% até 2026, em comparação com uma 
base de referência de 2016; e (2) reduzir as emissões relacionadas a alimentos de 
lanchonetes, cafés e operações de catering na sede em 25% até 2030. O Banco está 
no caminho certo para cumprir ambas as metas (para mais detalhes, ver página 86)

Divulgações relacionadas  
ao clima do Banco Mundial

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
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Gestão de riscos: Durante o exercício financeiro de 2022, continuamos a refinar a 
forma como incorporamos fatores relacionados ao clima em nossa gestão de riscos. 
Nosso Departamento de Riscos de Crédito do País considera fatores ambientais rele-
vantes ao avaliar a reputação creditícia soberana dos mutuários do BIRD e da AID. 
Como proprietárias dos risco, as unidades de negócios gerenciam os riscos opera-
cionais relacionados ao clima, que estão sendo incorporados mais explicitamente à 
nossa taxonomia de riscos operacionais. 

O Banco avalia e monitora os riscos relacionados ao clima que possam afetar os 
resultados de desenvolvimento pretendidos de nossos instrumentos operacionais 
e programas nacionais. Exigimos que todos os nossos projetos, políticas e progra-
mas de desenvolvimento sejam examinados quanto aos riscos físicos das mudanças 
climáticas, começando com as operações da AID no exercício financeiro de 2015 e 
estendendo-se ao BIRD no exercício financeiro de 2018. A contabilização de gases 
de efeito estufa também é realizada em todas as operações de financiamento de 
investimentos do BIRD e da AID em que há metodologias disponíveis, usando um 
preço sombra do carbono na análise econômica. Os riscos climáticos também são 
considerados nas diligências prévias (due diligence) do Banco para o financiamento 
de projetos de investimento como parte de nosso Marco Ambiental e Social. 

Atividades de tesouraria: O Banco é líder no desenvolvimento de mercados de capi-
tais sustentáveis. O marco do primeiro título verde do BIRD em 2008 tornou-se o 
padrão global para títulos rotulados no mercado de renda fixa, com foco no aumento 
da transparência e no investimento com propósito. O programa de emissões do BIRD 
tornou-se uma fonte de boas práticas em questões de finanças sustentáveis; intera-
gimos ativamente com uma vasta gama de partes interessadas para ajudar a cons-
truir mercados de capitais mais sustentáveis. Quando a AID chegou ao mercado de 
capitais em 2018, ela uniu-se ao BIRD na emissão de títulos de desenvolvimento sus-
tentável, que enfatizam seus padrões ambientais e sociais e seu mandato de gerar 
impactos positivos. Todos os títulos do BIRD e da AID são reconhecidos com um 
identificador de sustentabilidade em plataformas confiáveis de informações sobre 
títulos, como a Bloomberg. Todos os títulos verdes e de desenvolvimento sustentável 
do BIRD e da AID também estão listados na Bolsa Verde de Luxemburgo e em sua 
plataforma sustentável (para mais detalhes, ver página 72). 

Perspectivas futuras

Continuaremos a avaliar o impacto de fatores relacionados ao clima em nossos 
negócios, estratégias e desempenho financeiro. Pretendemos implementar outras 
melhorias nos próximos dois anos para alinhar nossas divulgações aos padrões em 
evolução. Para acessar nossas divulgações completas com base no Marco TCFD, 
consultar os Apêndices do Relatório Anual do Banco Mundial.
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Todos os poderes do Banco Mundial estão investidos na Junta Governativa, a princi-
pal instância decisória do Banco, nos termos do Convênio Constitutivo do BIRD e da 
AID. Cada país-membro do Banco é representado por um governador e um suplente. 

A Junta Governativa delega a maioria dos poderes a 25 diretores executivos resi-
dentes que constituem o Conselho Diretor do BIRD e da AID, cujo mandato atual vai 
de novembro de 2020 a outubro de 2022. Os diretores executivos representam os 
189 países-membros do Banco Mundial e são responsáveis pela condução das opera-
ções gerais do Banco. Esses diretores executivos elegem o presidente do Conselho.

Os diretores executivos supervisionam as operações gerais e a direção estraté-
gica do Banco e representam os pontos de vista dos países membros sobre o papel 
do Banco. Eles tomam decisões a respeito das propostas feitas pelo presidente rela-
tivas a empréstimos, créditos, doações e garantias; políticas; orçamento administra-
tivo; e outros assuntos operacionais e financeiros do BIRD e da AID. Eles debatem as 
Estratégias de Parceria com os Países, que dão forma à interação do Grupo Banco 
Mundial com os países clientes e ao apoio aos programas de desenvolvimento. Os 
diretores executivos também são responsáveis pela apresentação à Junta Governa-
tiva de uma auditoria das contas, um orçamento administrativo e o Relatório Anual 
do Banco sobre os resultados do exercício financeiro. 

O Conselho Diretor tem cinco comissões permanentes. Os diretores executivos 
atuam numa ou mais dessas comissões, as quais ajudam o Conselho a cumprir suas 
responsabilidades de supervisão por meio de análises aprofundadas sobre políticas e 
outros documentos importantes. A Comissão de Coordenação dos Diretores Execu-
tivos, na qual todos eles atuam, reúne-se quinzenalmente para examinar o programa 
de trabalho estratégico do Conselho. Por meio de suas comissões, o Conselho inte-
rage regularmente com a Administração e com o Mecanismo de Responsabilização 
independente e com o Grupo Independente de Avaliação, ambos os quais estão dire-
tamente subordinados ao Conselho. Essas interações dizem respeito à eficácia das 
atividades do Grupo Banco Mundial.

Liderança da instituição

FIGURA 8: COMISSÕES DO CONSELHO DIRETOR

Comissão de Coordenação do Conselho Diretor do Grupo Banco Mundial

Comissão  
de Auditoria

Supervisiona as finanças, 
a contabilidade, a gestão 

de riscos, os controles 
internos e a integridade 
institucional do Banco.

Comissão sobre Governança e 
Assuntos Administrativos dos 

Diretores Executivos

Orienta a governança do Banco,  
a eficácia do próprio Conselho  

e a política administrativa aplicável 
aos gabinetes dos diretores 

executivos.

Comissão  
de Orçamento

Assessora o Conselho  
na aprovação  
do orçamento  

do Banco Mundial.

Comissão de Recursos 
Humanos

Supervisiona a 
responsabilidade sobre 
a estratégia, as políticas 
e as práticas de recursos 

humanos do Banco Mundial 
e seu alinhamento a suas 

necessidades de negócios.

Comissão sobre Eficácia  
no Desenvolvimento

Avalia a eficácia do Banco Mundial  
em matéria de desenvolvimento, 
orienta sua direção estratégica  

e monitora a qualidade e os  
resultados das suas operações.

Comissão  
de Ética

Criada em 2003  
para considerar, em caráter 

pontual, assuntos relacionados 
à interpretação ou aplicação 
do Código de Conduta dos 

membros do Conselho.



Nós garantimos a responsabilização por meio de mecanismos institucionais, tanto 
próprios do Banco como independentes da instituição, que monitoram o desempe-
nho operacional, administram os riscos institucionais, abordam queixas e assegu-
ram a transparência de nosso trabalho. Esses mecanismos oferecem orientações 
e recomendações para assegurar a máxima eficácia no desenvolvimento e a obser-
vância dos mais elevados padrões de prestação de contas. 

Grupo de Avaliação Independente

O Grupo de Avaliação Independente (IEG) tem como objetivo fortalecer a eficácia do 
Grupo Banco Mundial em relação ao desenvolvimento por meio de avaliações que 
examinam os resultados e o desempenho e recomendam melhorias. Também valida 
as autoavaliações do Grupo Banco Mundial sobre os resultados de programas e pro-
jetos específicos de cada país. As avaliações e validações fornecem dados sobre os 
fatores que influenciam o sucesso e o fracasso, bem como lições para ajudar a emba-
sar as direções, políticas, programas e operações do Grupo Banco Mundial.

No exercício financeiro de 2022, o IEG concluiu uma série de avaliações importan-
tes vinculadas às prioridades institucionais e estratégicas do Grupo Banco Mundial. 
Essas avaliações analisaram a última década de atuação do Banco em situações de 
conflito; o apoio do Grupo Banco Mundial à transição para uma economia circular; as 
lições aprendidas com os relatórios Doing Business; e os planos de descentralização 
do Grupo. O IEG também validou o progresso da Administração em relação a suas 
recomendações de avaliação e avaliou o apoio da IFC e da MIGA à educação primária 
e secundária em países de renda média, bem como a estratégia de desenvolvimento 
sustentável da AID e o apoio a práticas agrícolas inclusivas e sustentáveis. O IEG 
também continuou apoiando a resposta do Grupo Banco Mundial à Covid-19, apro-
veitando as lições aprendidas com nossa resposta a surtos anteriores de ebola, bem 
como inovações para apoiar respostas sociais e sanitárias durante pandemias.

Mecanismo de Responsabilização

O Mecanismo de Responsabilização do Banco Mundial é um mecanismo indepen-
dente de queixas para pessoas e comunidades que acreditem ter sido (ou que pos-
sam vir a ser) prejudicadas por um projeto financiado pelo Banco Mundial. Inclui o 
Painel de Inspeção e o novo Serviço de Resolução de Controvérsias (DRS). O Painel 
de Inspeção foi criado em 1993 como o primeiro mecanismo de responsabilização 
independente numa instituição financeira internacional e continua a realizar aná-
lises independentes de conformidade. O DRS facilita um processo independente e 
voluntário de resolução de controvérsias para reclamantes e mutuários. O Meca-
nismo de Responsabilização responde diretamente ao Conselho e opera indepen-
dentemente da Administração do Banco. 

O Painel de Inspeção é composto por três membros (incluindo seu presidente), que 
respondem diretamente aos diretores executivos. Durante o exercício financeiro 
de 2021 e 2022, o painel apresentou um relatório de investigação sobre um projeto 
de rodovias em Uganda e recomendou investigações em projetos no Nepal, Togo e 
Uganda. O painel decidiu não investigar um projeto regional de comércio e trans-
porte no Nepal e emitiu avisos de não registro sobre três projetos no Quênia, um em 
Uganda e um na Índia. Em dezembro de 2021, publicou um relatório consultivo intitu-
lado Direito à Voz [Right to Be Heard] sobre intimidação e represálias no contexto de 
queixas apresentadas ao Painel de Inspeção. 

Garantia de supervisão  
e responsabilização 
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Para mais informações e para consultar o relatório anual do IEG, ver 
ieg.worldbankgroup.org.

http://ieg.worldbankgroup.org
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O Serviço de Resolução de Controvérsias entrou em operação em outubro de 2021. 
Durante o ano, as partes em dois casos relacionados a projetos do Banco concor-
daram em resolver disputas por meio do DRS: um caso em Uganda, em dezembro 
de 2021, e outro no Nepal, em abril de 2022. Ambos os processos ainda estão em 
andamento.

Sistema de Sanções

O Sistema de Sanções do Grupo Banco Mundial é um processo administrativo de 
vários níveis projetado para lidar com fraudes, corrupção, conluios, coerção e obs-
trução por parte de empresas e indivíduos envolvidos nas operações do Grupo. 
No exercício financeiro de 2022, o Grupo Banco Mundial sancionou 35  empresas 
e indivíduos por meio de determinações incontestadas do diretor de Suspensão e 
Exclusão do Banco, decisões do Conselho de Sanções do Grupo Banco Mundial e 
acordos de resolução. O Grupo removeu sanções de 22 entidades e converteu as 
exclusões com liberação condicional de uma entidade em não impedimentos con-
dicionais. O Grupo Banco Mundial também reconheceu 72 impedimentos cruzados 
de outros bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs); e 28 impedimentos do 
Grupo foram considerados elegíveis para reconhecimento por outros BMDs.

A Vice‑Presidência de Integridade (INT) detecta, impede e evita fraudes e corrup-
ção em operações financiadas pelo Grupo Banco Mundial envolvendo funcionários 
e fornecedores. Investiga denúncias de fraude, corrupção e outras práticas sancio-
náveis e, quando tais denúncias são comprovadas, aplica sanções contra entidades 
externas e compartilha suas constatações para que embasem decisões de recursos 
humanos sobre medidas disciplinares contra funcionários. A INT também trabalha 
para identificar, monitorar e mitigar riscos de integridade em operações do Grupo 
Banco Mundial. Além disso, o Escritório de Cumprimento da Integridade (ICO), uma 
unidade independente da INT, analisa o status de conformidade das entidades envol-
vidas no processo de sanções e interage com aquelas que buscam atender às condi-
ções de liberação da sanção. 

No exercício financeiro de 2022, a INT comemorou seu 20° aniversário como uma 
unidade independente de responsabilização e supervisão interna do Grupo Banco 
Mundial. Para enfrentar os desafios modernos de corrupção e melhor apoiar as ope-
rações do Grupo, a INT publicou uma atualização de suas estratégias que abrange os 
exercícios financeiros de 2022 a 2026. Ao mesmo tempo que preserva a centralidade 
das funções investigativas da INT e o papel do ICO, a atualização visa a fortalecer a 
função de prevenção da INT, alavancando ainda mais o uso de ferramentas e análises 
de dados e ampliando seus conhecimentos e recursos de consultoria; além disso, 
busca aprimorar a abordagem baseada em riscos da INT para suas investigações.

O Escritório de Suspensão e Exclusão é chefiado pelo diretor de Suspensão e Exclu-
são do Banco Mundial e fornece o primeiro nível de adjudicação no sistema de san-
ções do Banco. Todos os casos de sanções do Banco em que não é apresentado um 
recurso ao Conselho de Sanções do Grupo são resolvidos com base nas determina-
ções do diretor. O Banco disponibiliza resumos dessas determinações incontestadas 
ao público.

O Conselho de Sanções é composto por sete membros, todos externos ao Grupo 
Banco Mundial. Ele atua como instância decisória final em todos os casos de san-
ções contestadas (em todo o Grupo) e divulga publicamente suas decisões funda-
mentadas, que não são passíveis de recurso.

Para mais informações sobre o Mecanismo de Responsabilização, ver 
www.worldbank.org/en/programs/accountability.

Para mais informações e para consultar o relatório anual do Sistema de Sanções 
do Grupo Banco Mundial, ver www.worldbank.org/integrity. 
Para comunicar suspeitas de fraude ou corrupção em projetos financiados pelo 
Grupo Banco Mundial, ver www.worldbank.org/fraudandcorruption.

https://www.worldbank.org/en/about/unit/sanctions-system/osd#6
http://www.worldbank.org/en/programs/accountability
http://www.worldbank.org/integrity
http://www.worldbank.org/fraudandcorruption
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Vice-Presidência de Auditoria Interna do Grupo Banco Mundial

A Vice-Presidência de Auditoria Interna do Grupo Banco Mundial (GIA) é uma uni-
dade independente subordinada à Presidência e supervisionada pela Comissão de 
Auditoria do Conselho Diretor. A GIA oferece à administração e ao Conselho uma 
garantia razoável de que os processos de gestão e controle de riscos — bem como 
sua governança geral — foram concebidos de forma adequada e estão funcionando 
com eficácia, ajudando, assim, o Grupo Banco Mundial a servir seus clientes de 
maneira mais eficaz. A GIA realiza auditorias, bem como exames de garantia e con-
sultoria, que abrangem todas as principais áreas institucionais: estratégia, opera-
ções, finanças e funções institucionais, inclusive sistemas e processos de TI. Seu 
trabalho é executado em conformidade com o Marco de Práticas Profissionais 
Internacionais do Instituto de Auditores Internos. A GIA colabora com as funções 
de gestão de riscos e governança da Administração e assessora outras unidades 
independentes de supervisão e prestação de contas do Grupo. 

O programa de trabalho da GIA se concentra nas prioridades e riscos significa-
tivos institucionais e das partes interessadas; e realiza de 25 a 30 ações por ano. 
Alguns dos principais temas do exercício financeiro de 2022 foram os programas glo-
bais da IFC de financiamento do comércio e fornecedores; a interação entre o Banco 
e a ONU em projetos; a força de trabalho contingente do Grupo Banco Mundial, a 
remuneração dos funcionários e os programas para pessoas com deficiência; a res-
posta a incidentes de segurança da informação, gerenciamento de vulnerabilidades 
e ameaças; e a implementação de um novo sistema de planejamento de recursos 
empresariais. 

No exercício financeiro de 2022, a GIA continuou a realizar suas auditorias remo-
tamente devido à Covid-19, ajustando o escopo, a prioridade e o cronograma de 
suas ações, conforme o caso, para apoiar as respostas do Grupo. A GIA emprega um 
modelo de trabalho flexível e baseado em riscos para ajustar seu foco às mudanças 
nas atividades do Grupo Banco Mundial e no cenário de riscos relacionado.

Para mais informações e para consultar os relatórios anuais  
e trimestrais da GIA, ver www.worldbank.org/internalaudit.

Política de Acesso à Informação do Banco Mundial

A Política de Acesso à Informação do Banco Mundial tornou o Banco um 
líder global em transparência e fortaleceu nossos relacionamentos com 
clientes, a sociedade civil e a comunidade acadêmica e de desenvolvimento 
mais ampla. Por meio da política, o público pode solicitar qualquer informa-
ção em posse do Banco (exceto aquelas incluídas nas listas de exceções) 
relativa a nossas operações, pesquisas e finanças e às atas de reuniões do 
Conselho. No caso de solicitações negadas, o público pode recorrer, ale-
gando uma violação da política e/ou interesse público. O Comitê de Acesso 
à Informação, uma unidade interna do Banco, atua como o primeiro nível 
para recursos, e suas decisões são definitivas no caso de recursos que ale-
guem um motivo de interesse público. A Junta de Recursos sobre Acesso 
à Informação, um órgão externo e independente, serve como segunda e 
última instância para recursos que aleguem violações da política.

No exercício financeiro de 2022, o Banco recebeu 445  pedidos de 
informação, 81% dos quais foram atendidos no prazo de 20  dias úteis. O 
Comitê deliberou sobre nove casos, e dois recursos foram interpostos 
perante a Junta.

Para obter mais informações e enviar ao Banco Mundial pedidos de acesso 
público a informações, ver www.worldbank.org/en/access-to-information.

http://www.worldbank.org/internalaudit
http://www.worldbank.org/en/access-to-information
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Definição de nosso envolvimento com os países

O Grupo Banco Mundial tem um modelo sistemático e baseado em evidências para 
prestar serviços financeiros, analíticos e de consultoria aos países, com foco numa 
forte participação dos países e bons resultados em termos de desenvolvimento. A 
Estratégia de Parceria com o País (CPF) orienta o apoio do Grupo Banco Mundial a 
um país por um período de quatro a seis anos e, ao mesmo tempo, mantém sua fle-
xibilidade para apoiar os países em meio à rápida evolução das circunstâncias mun-
diais e nacionais. É a ferramenta central usada pela Administração e pelo Conselho 
ao analisar e orientar os programas do Grupo com os países. Durante a elaboração 
conjunta da Estratégia de Parceria com o País, o Banco, a IFC e a MIGA:

• Levam em consideração os objetivos de desenvolvimento do país; 
• Baseiam-se no Diagnóstico Sistemático do País (SCD), elaborado em estreita con-

sulta com autoridades nacionais, o setor privado e outras partes interessadas; 
• Consideram a vantagem comparativa do Grupo Banco Mundial, as lições aprendi-

das e as atividades de outros parceiros; e 
• Alinham-se aos objetivos do Grupo Banco Mundial e aos compromissos do Banco 

decorrentes de nosso aumento de capital em 2018.

Em julho de 2021, revisamos nossas Orientações e Procedimentos de Engajamento 
com os Países, capturando melhor a contribuição do Grupo Banco Mundial para 
resultados nacionais de alto nível. Também retomamos a elaboração de produtos de 
engajamento com os países após um período de diferimento no início da pandemia, 
com um foco maior em desenvolvimento verde, resiliente e inclusivo. No exercício 
financeiro de 2022, realizamos 25 SCDs, 19 Avaliações de Desempenho e Aprendiza-
gem, dez CPFs e uma Nota sobre o Engajamento com o País. 

Num momento em que o mundo enfrenta múltiplas crises simultâneas — como 
a Covid-19, a guerra na Ucrânia e a emergência climática — o Grupo Banco Mundial 
fornece apoio financeiro e produtos de conhecimento oportunos para ajudar os paí-
ses a reagir. Utilizaremos toda a nossa gama de instrumentos de financiamento para 
preparar e desembolsar rapidamente recursos de financiamento, inclusive por meio 
do financiamento de projetos de investimento (FPI), financiamento de políticas de 
desenvolvimento (FPD) e financiamento do programa para resultados (FparaR), para 
necessidades específicas, além de apoio orçamentário para enfrentar condições fis-
cais mais restritivas. Também podemos implantar outros instrumentos e ferramen-
tas financeiros conforme cada caso, entre os quais: Financiamento Suplementar de 
Políticas de Desenvolvimento; financiamento adicional para FPIs; Componentes de 
Resposta Contingencial e Emergencial para projetos já em fase de implementação; 
e reestruturação de projetos de desembolso lento. O trabalho analítico do Grupo 
embasará nossa resposta à crise, inclusive para permitir apoio abrangente que bus-
que aumentar a preparação, a resiliência e a inclusão. 

Como as mudanças climáticas representam sérias ameaças ao desenvolvimento 
sustentável, os países precisam urgentemente integrar seus esforços para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa e incorporar adaptação e resiliência a suas estra-
tégias de desenvolvimento. Conforme as novas regras do Plano de Ação para Mudan-
ças Climáticas 2021–2025 do Grupo Banco Mundial, lançamos um novo produto 
diagnóstico central: os Relatórios Nacionais de Desenvolvimento e Clima (CCDRs), 
elaborados em conjunto pelo Banco, IFC e MIGA. Esperamos publicar a maioria dos 
primeiros CCDRs até a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
de novembro de 2022. Com base em dados e pesquisas rigorosos, os CCDRs analisa-
rão como um país pode atingir seus objetivos de desenvolvimento ao mesmo tempo 
que trabalha para mitigar ou se adaptar às mudanças climáticas. Também refletirão 
os compromissos climáticos de cada país e identificarão maneiras de apoiar a imple-
mentação por meio de soluções que envolvam os setores público e privado. Além 
disso, fornecerão dados e embasamento para os SCDs, que fundamentam os CPFs.

Uso estratégico de recursos

https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2021-09/DC2021-0007 Final GRID paper..pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
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Atualização de nossa resposta sanitária à Covid-19

Desde 2020, temos fornecido suporte em velocidade e escala sem precedentes 
para enfrentar os impactos devastadores da pandemia de Covid-19, com foco 
nos países mais pobres e nas pessoas mais vulneráveis. Desde abril de 2020, 
fornecemos US$ 14,2 bilhões em compromissos para 213 operações por meio 
de nosso Programa de Preparação e Resposta Estratégica na Área de Saúde, 
que usa uma abordagem programática multifásica (MPA) global para ajudar os 
países a acessar financiamento para atender a suas necessidades sanitárias. 

Continuamos a ajudar os países a adquirir e distribuir vacinas seguras e efi-
cazes contra a Covid-19 por meio da MPA de saúde, o que lhes dá acesso a vaci-
nas por meio do consórcio Covax Facility ou outras fontes aprovadas, além de 
financiar atividades relacionadas que apoiam a vacinação e fortalecem os siste-
mas de saúde. Também disponibilizamos on-line todos os dados operacionais do 
Grupo Banco Mundial relativos a vacinas contra a Covid-19. Esses esforços são 
fortalecidos pela colaboração contínua com uma vasta gama de parceiros glo-
bais, entre os quais a Coalizão para Inovações de Prontidão Epidêmica, a Gavi, o 
Fundo Global, o FMI, o Unicef, a OMS e a OMC.

No exercício financeiro de 2022, comprometemos US$  5,7  bilhões para 
financiar a aquisição de vacinas em 25 novos países, elevando os compromis-
sos totais para US$ 10,1 bilhões em quase 80 países desde dezembro de 2020, 
inclusive com o financiamento redirecionado de projetos existentes. Esse apoio 
está ajudando os países em desenvolvimento a adquirir, distribuir e aplicar mais 
de meio bilhão de doses de vacina o mais rapidamente possível, conforme a 
demanda de cada país. Ao apoiar o acesso justo e amplo à vacinação nos países 
em desenvolvimento, estamos ajudando a salvar vidas, controlar a pandemia 
e fortalecer sua recuperação. Isso inclui nosso apoio ao Fundo Africano para a 
Aquisição de Vacinas, em parceria com a União Africana. Essa iniciativa capita-
neada pelos países da África os ajudará a adquirir e distribuir vacinas contra a 
Covid-19 para até 273 milhões de pessoas (30% da população do continente), em 
apoio à meta da União Africana de vacinar 70% da população africana até 2023. 
O Banco também firmou parceria com o consórcio Covax Facility para promover 
um mecanismo de financiamento que permita compras antecipadas —  além 
das doses totalmente subsidiadas que os países estão recebendo dos doado-
res — para ajudar a acelerar os programas de vacinação.

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19/world-bank-support-for-country-access-to-covid-19-vaccines
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Instrumentos de financiamento para os países

O Banco oferece uma série de instrumentos e abordagens para ajudar os países a 
alcançar suas metas de desenvolvimento, tais como: 
• Financiamento de Projetos de Investimento, que ajuda a construir infraestrutura 

física e social e a desenvolver capacidade institucional; 
• Financiamento de Políticas de Desenvolvimento, que apoia reformas institucio-

nais e de políticas públicas, inclusive por meio de garantias; e 
• Financiamento do Programa para Resultados, que vincula o desembolso de recur-

sos à obtenção de resultados predefinidos. 

No exercício financeiro de 2022, elaboramos a Retrospectiva de FPDs 2021, que 
apresenta as principais conclusões sobre as tendências e o desempenho dos FPDs, 
seu papel no apoio às prioridades de desenvolvimento e as lições aprendidas. Desde 
o exercício financeiro de 2021, incorporamos explicitamente considerações sobre 
discriminação ou exclusão de raça ou com base na raça às operações de todos os 
nossos instrumentos de empréstimo.

O Grupo Banco Mundial usou todo o conjunto de instrumentos de financiamento 
à disposição para apoiar as respostas dos países à pandemia. Os FPIs foram usados 
para fortalecer a resposta sanitária à medida que a pandemia evoluía, inicialmente 
com foco em testes e equipamentos de saúde e, posteriormente, na aquisição e dis-
tribuição de vacinas. Foram mobilizados FPDs para apoiar medidas institucionais e 
de políticas públicas voltadas para a resposta e recuperação de crises, beneficiando 
reformas na saúde, proteção social, gestão fiscal e da dívida, regulamentos empre-
sariais, administração pública, educação, meio ambiente, desenvolvimento rural e 
trabalho.

No exercício financeiro de 2022, 99% dos DPFs incluíram cobenefícios climáti-
cos, e 85% dos DPFs contribuíram para diminuir as disparidades de gênero. Tam-
bém aprovamos 43 operações de PforR no exercício financeiro de 2022, totalizando 
US$ 10,3 bilhões; 93% dessas operações ajudam a reduzir as disparidades de gênero, 
e 100% contribuem para a adaptação ou mitigação climática. 

A abordagem programática multifásica (MPA), permite que os países estruturem 
compromissos complexos como um conjunto de operações ou fases interligadas 
no âmbito de um único programa. No exercício financeiro de 2020, o Banco Mundial 
aplicou a abordagem globalmente pela primeira vez, o que permitiu a rápida mobili-
zação de US$ 18 bilhões em financiamento do Banco, conforme aprovação dos Dire-
tores Executivos, para responder à emergência da Covid-19. 

A MPA apoia dois tipos de programas: verticais e horizontais. Os programas ver-
ticais viabilizam um trabalho mais profundo num único país, com envolvimento de 
longo prazo. Os programas horizontais abrangem vários países, muitas vezes abor-
dando bens públicos globais, quando um foco estreito e uma abordagem comum 
fazem sentido no médio prazo. No exercício financeiro de 2022, os diretores executi-
vos do Banco aprovaram 17 MPAs verticais e oito horizontais, com US$ 8,9 bilhões e 
US$ 23,5 bilhões, respectivamente.

Apoio a pequenos Estados 

Os pequenos Estados (países com uma população de até 1,5  milhão de pessoas) 
enfrentam desafios de desenvolvimento singulares devido a sua pequena popula-
ção e base econômica, o que os torna especialmente vulneráveis a choques exóge-
nos, desastres naturais e mudanças climáticas. A Covid-19 exacerbou seus desafios 
estruturais de longo prazo, pois muitos desses países dependem do turismo. As eco-
nomias desses pequenos Estados sofreram uma contração de 7,4% em 2020, em 
comparação a 1,7% em todos os mercados emergentes e economias em desenvol-
vimento; e se recuperaram apenas 2,3% em 2021, em comparação a 6,3% em todos 
os mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Dez pequenos Estados 
observaram uma contração cumulativa do PIB superior a 10% no período 2020–2021, 
e muitos também verificaram um grande aumento na dívida pública. 

Por meio de ações de resposta à crise e de apoio ao desenvolvimento de longo 
prazo, ajudamos a enfrentar os desafios específicos desses países. No exercício 
financeiro de 2022, o Grupo Banco Mundial prestou apoio financeiro a 26 peque-
nos Estados, no valor de US$ 2 bilhões (dos quais US$ 1,8 bilhão por meio da AID, 
e US$ 222 milhões por meio do BIRD); US$ 325 milhões desse montante apoiou a 
resposta à Covid-19. O Banco também abriga a Secretaria dos Pequenos Estados, 
responsável pelo Fórum de Pequenos Estados, uma plataforma para diálogo de alto 
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nível entre os 50 países-membros, que se reúne durante nossas Reuniões Anuais e 
de Primavera. No exercício financeiro de 2022, os membros debateram opções de 
políticas públicas para reabrir com segurança as pequenas economias, com foco 
nos desafios que elas enfrentam no acesso a vacinas contra a Covid-19 e na obten-
ção de financiamento concessional.

Assessoria técnica e análise para resultados de desenvolvimento

Os serviços de consultoria e análise do Grupo Banco Mundial (ASAs) permitem que 
os países implementem políticas e estratégias melhores e fortaleçam suas institui-
ções para que possam manter seus ganhos de desenvolvimento no longo prazo. 
Em nível nacional, esse trabalho sustenta nossos SCDs e CPFs, além de programas 
governamentais e projetos apoiados pelo Banco. Nos níveis regional e global, ajuda 
a embasar soluções de desenvolvimento e contribui para bens públicos globais 
na forma de notas de boas práticas, kits de ferramentas e programas de capacita-
ção. No exercício financeiro de 2022, fornecemos 1.130 ASAs a mais de 130 países. 
Foram abordados temas como desenvolvimento humano e gênero; gestão do setor 
público; desenvolvimento do setor privado; política econômica e meio ambiente; 
e gestão de recursos naturais. Eles incluíram uma análise em tempo real da crise 
da Covid-19, bem como maneiras de ajudar os países a se reconstruírem melhor e 
alcançarem uma recuperação de base ampla. Em 2022, o Banco também lançou os 
CCDRs para fornecer diagnósticos de alta qualidade e integrar ações climáticas aos 
objetivos de desenvolvimento.

Os Serviços de Consultoria Reembolsáveis (RAS) são solicitados e pagos pelos 
países clientes; todos os países-membros são elegíveis para solicitar esses servi-
ços, inclusive os países não mutuários. No exercício financeiro de 2022, fornecemos 
83  RAS a mais de 22  países. Eles ofereceram assistência técnica, capacitação e 
apoio à implementação em várias áreas, tais como gestão do setor público, desen-
volvimento urbano e rural, desenvolvimento do setor privado, política econômica e 
desenvolvimento humano e gênero.

Planejamento orçamentário para responder a uma crise excepcional

No exercício financeiro de 2022, o Banco produziu uma resposta excepcional para 
ajudar os países a se recuperarem da Covid-19; abordar a crescente fragilidade, 
inclusive os impactos globais da guerra na Ucrânia; aumentar a resiliência e acelerar 
a ação climática; e restaurar o ímpeto para o desenvolvimento inclusivo, a redução 
da pobreza e a prosperidade compartilhada. Fornecemos financiamento em níveis 
sem precedentes, desenvolvemos instrumentos e facilidades financeiras flexíveis e 
ampliamos e aprofundamos nossas parcerias.

Executamos esse programa estendendo ao máximo nossos recursos financeiros, 
orçamentários e humanos disponíveis, com rígida disciplina orçamentária. Continu-
amos a conter proativamente o crescimento das despesas por meio de eficiência 
econômica, redistribuição de recursos e redução de custos em unidades opera-
cionais e de apoio. Isso permitiu que o Banco direcionasse uma parcela crescente 
de seus recursos para serviços de linha de frente; promovesse conhecimentos e 
análises nos níveis regional e global; e aumentasse sua presença local para melhor 
atender a seus clientes.

Compromissos financeiros e serviços do BIRD

O BIRD é uma cooperativa de desenvolvimento mundial de propriedade de seus 
189  países-membros. Por ser o maior banco multilateral de desenvolvimento do 
mundo, oferece empréstimos, garantias, produtos de gestão de riscos e serviços de 
consultoria a países de renda média e a países solventes de renda baixa, além de 
coordenar respostas a desafios regionais e mundiais.

No exercício financeiro de 2022, os novos compromissos de empréstimos do 
BIRD totalizaram US$ 33,1 bilhões em 136 operações, das quais 12 eram operações 
combinadas do BIRD e da AID.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/asa.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/smallstates.

http://www.worldbank.org/asa
http://www.worldbank.org/smallstates
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TABELA 18: COMPROMISSOS DO BIRD POR REGIÃO NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

REGIÃO EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

África Oriental e Austral 470 315 1.716 1.525 2.907

África Ocidental e Central 650 505 9 500 386

Leste Asiático e Pacífico 3.981 4.030 4.770 6.753 5.482

Europa e Ásia Central 3.550 3.749 5.699 4.559 5.974

América Latina e Caribe 3.898 5.709 6.798 9.464 9.407

Oriente Médio e Norte da África 5.945 4.872 3.419 3.976 4.135

Sul da Ásia 4.508 4.011 5.565 3.746 4.781

Total 23.002 23.191 27.976 30.523 33.072

Observação: Os montantes são líquidos de encerramentos/cancelamentos completos relacionados a compro-
missos aprovados no mesmo exercício financeiro.

TABELA 19: DESEMBOLSOS DO BIRD POR REGIÃO NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

REGIÃO EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

África Oriental e Austral 210 159 932 325 2.441

África Ocidental e Central 524 531 155 132 261

Leste Asiático e Pacífico 3.476 5.048 4.679 4.439 5.439

Europa e Ásia Central 4.134 2.209 3.100 3.625 4.580

América Latina e Caribe 4.066 4.847 5.799 8.741 8.911

Oriente Médio e Norte da África 3.281 4.790 2.415 2.764 3.407

Sul da Ásia 1.698 2.598 3.158 3.665 3.129

Total 17.389 20.182 20.238 23.691 28.168

TABELA 20: COMPROMISSOS DO BIRD POR SETOR NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

SETOR EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

Agricultura, pesca e silvicultura 2.561 1.025 1.767 1.260 3.611

Educação 1.685 1.875 1.135 2.017 1.090

Energia e extrativismo 3.084 2.847 2.053 2.379 3.069

Setor financeiro 764 2.299 3.702 3.828 1.877

Saúde 2.204 1.674 3.980 2.606 6.252

Indústria, comércio e serviços 3.416 2.361 2.208 3.030 1.916

Tecnologias da informação e comunicação 324 611 886 773 509

Administração pública 2.189 5.327 4.301 5.666 6.484

Proteção social 2.091 2.115 4.786 4.800 3.446

Transportes 2.074 1.485 1.323 2.273 3.036

Água, saneamento e gestão de resíduos 2.610 1.571 1.834 1.891 1.782

Total 23.002 23.191 27.976 30.523 33.072

Observações: Os montantes são líquidos de encerramentos/cancelamentos completos relacionados a compro-
missos aprovados no mesmo exercício financeiro. A soma dos números pode não ser exata devido ao arredonda-
mento. Para mais informações sobre as mudanças, ver projects.worldbank.org/sector.

http://projects.worldbank.org/sector
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TABELA 21: COMPROMISSOS DO BIRD POR TEMA NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

TEMA EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

Política econômica 1.124 1.363 1.000 2.194 3.147

Gestão do meio ambiente  
e dos recursos naturais 

10.409 8.514 9.423 10.902 13.664

Finanças 2.501 3.546 5.304 6.408 4.375

Desenvolvimento humano e gênero 6.641 7.227 12.799 21.928 16.024

Desenvolvimento do setor privado 4.945 4.438 4.936 6.616 5.101

Gestão do setor público 1.353 2.912 3.206 3.682 4.671

Proteção e desenvolvimento social 2.844 2.453 4.721 5.603 3.964

Desenvolvimento urbano e rural 8.593 6.511 6.777 7.945 10.549

Observações: Os montantes são líquidos de encerramentos/cancelamentos completos relacionados a com-
promissos aprovados no mesmo exercício financeiro. Uma vez que os compromissos de empréstimo para cada 
operação podem ser aplicados a diversas categorias temáticas, a soma dos números organizados por tema pode 
ultrapassar os totais dos compromissos para o exercício financeiro, e, portanto, esses números não devem ser 
somados. Para mais informações sobre as mudanças, ver projects.worldbank.org/theme.

TABELA 22: PRINCIPAIS PAÍSES MUTUÁRIOS DO BIRD NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

PAÍS COMPROMISSOS PAÍS COMPROMISSOS

Índia 3.986 Turquia 1.591

Indonésia 2.604 Filipinas 1.578

Colômbia 2.130 Ucrânia 1.572

Marrocos 1.830 Angola 1.310

Argentina 1.795 África do Sul 1.230

Para o monitoramento, elaboração de relatórios e tomada de decisões melho-
res sobre seus compromissos, o Banco aplica uma taxonomia de códigos a todas 
as operações de empréstimo para refletir os setores e temas aos quais direciona 
recursos. Os códigos setoriais refletem agrupamentos de alto nível de atividades 
econômicas com base nos tipos de bens e serviços produzidos e são usados para 
indicar que parte da economia é apoiada por uma intervenção do Banco. Os códigos 
temáticos refletem as metas e objetivos das atividades apoiadas pelo Banco e são 
usados para captar o apoio do Banco à consecução dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS).

Recursos financeiros e modelo de financiamento do BIRD

Para custear projetos de desenvolvimento nos países membros, o BIRD financia 
seus empréstimos com capital próprio e com dinheiro tomado em empréstimo nos 
mercados de capitais mediante a emissão de títulos. O BIRD tem classificação Aaa 
da Moody’s e AAA da Standard & Poor’s, e os investidores consideram seus títulos 
valores mobiliários de alta qualidade. Em meio a uma crise de liquidez mundial e aos 
desafios impostos pela Covid-19, a abordagem de financiamento do BIRD continua 
a buscar o melhor valor de longo prazo numa base sustentável para os membros 
mutuários. A capacidade do BIRD de intermediar os recursos financeiros que obtém 
em mercados de capitais internacionais para os países-membros em desenvolvi-
mento é importante na ajuda para alcançar seus objetivos.

O BIRD emite títulos por meio de ofertas globais e emissões de títulos conforme 
as necessidades de mercados ou tipos de investidores específicos. Seus títulos 
conectam os setores público e privado aos objetivos de desenvolvimento do Banco 
por intermédio de investidores, como gestores de ativos, seguradoras, fundos de 
pensão, bancos centrais, grandes empresas e tesourarias bancárias em todo o 
mundo. O BIRD emite títulos para os investidores em diversas moedas, prazos de 
vencimento e mercados, em condições fixas e variáveis. Geralmente, abre novos 
mercados para investidores internacionais mediante a emissão de novos produtos 
ou títulos em moedas de mercados emergentes. Os volumes anuais de financia-
mento do BIRD variam de um ano para outro.

http://projects.worldbank.org/theme
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Outras atividades de desenvolvimento
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FIGURA 9
MODELO DE NEGÓCIOS DO BIRD

TABELA 23: PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DO BIRD NOS EXERCÍCIOS  
FINANCEIROS DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES, EXCETO OS COEFICIENTES, QUE ESTÃO EM PORCENTAGENS

EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

Destaques de financiamento
Compromissos líquidosa 23.002 23.191 27.976 30.523 33.072
Desembolsos brutos 17.389 20.182 20.238 23.691 28.168
Desembolsos líquidos 5.638 10.091 10.622 13.590 14.876

Base relatada
Demonstração de resultados
Transferências aprovadas pela Junta 

Governativa e outras transferências
(178) (338) (340) (411) (354)

Renda (perda) líquida 698 505 (42) 2.039 3.990

Balanço patrimonial
Total de ativos 263.800 283.031 296.804 317.301 317.542
Portfólio de investimentos líquido 73.492 81.127 82.485 85.831 82.057
Saldo líquido de empréstimos 183.588 192.752 202.158 218.799 227.092
Portfólio de empréstimos obtidosb 213.652 228.763 237.231 253.656 256.909

Renda alocável
Renda alocável 1.161 1.190 1.381 1.248 806
Alocada como segue:

Reserva Geralc 913 831 950 874 589
Associação Internacional  

de Desenvolvimento
248 259 — 274 117

Superávit — 100 431d 100 100

Capital utilizávele,f 43.518 45.360 47.138 49.997 50.481

Adequação de capital

Coeficiente capital/empréstimos (%) 22,9 22,8 22,8 22,6 22,0

Observações: Para uma apresentação completa dos dados do exercício financeiro, ver demonstrativos financei-
ros completos em www.worldbank.org/financialresults.
a.  Os montantes incluem os mecanismos e compromissos de garantias aprovados pelos diretores executivos 

(neste documento denominados o "Conselho") e são líquidos de encerramentos/cancelamentos completos 
relacionados a compromissos aprovados no mesmo exercício financeiro.

b. Inclui derivativos relacionados.
c.  O montante de 30 de junho de 2022 representa a transferência proposta para a Reserva Geral da renda líquida 

do exercício financeiro de 2022, aprovada em 4 de agosto de 2022 pelo Conselho.
d.  Em 25 de janeiro de 2021, a Junta Governativa aprovou uma transferência de US$ 331 milhões para a AID do 

Superávit, que foi realizada em 1° de fevereiro de 2021.
e.  Exclui os montantes associados a ganhos/perdas de marcação a mercado não realizados em portfólios não 

especulativos, ajustes líquidos e acumulados relacionados decorrentes de conversão.
f.  O capital utilizável abrange a transferência para a Reserva Geral da renda líquida do exercício financeiro de 

2022, aprovada em 4 de agosto de 2022 pelo Conselho.

http://www.worldbank.org/financialresults
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A abordagem do BIRD lhe permite tomar empréstimos em condições de mercado 
favoráveis e repassar a economia obtida a seus membros mutuários. Os recursos 
não imediatamente destinados a empréstimos mantidos no portfólio de investimen-
tos do BIRD para proporcionar liquidez a suas operações. No exercício financeiro de 
2022, o BIRD captou cerca de US$ 41 bilhões ao emitir títulos numa série de moedas.

Por ser uma instituição de cooperação, o BIRD não visa a maximizar os lucros, 
mas sim obter rendimentos suficientes para garantir a capacidade financeira de 
longo prazo necessária para manter suas atividades de desenvolvimento. Da renda 
líquida alocável do exercício financeiro de 2022, os diretores executivos aprova-
ram a alocação de US$ 589 milhões para a Reserva Geral e recomendaram à Junta 
Governativa a transferência de US$ 117 milhões para a AID e US$ 100 milhões para o 
Superávit. Em virtude de suas atividades de concessão de empréstimos, obtenção 
de empréstimos e investimentos, o BIRD está exposto a riscos de mercado, riscos de 
contraparte, riscos creditícios dos países e riscos operacionais.

O diretor de Riscos do Grupo Banco Mundial lidera a função de supervisão de 
riscos e apoia o processo institucional de tomada de decisões por meio dos comi-
tês específicos de riscos. Além disso, o BIRD instaurou um sólido marco de ges-
tão de riscos, que apoia a Administração em suas funções de supervisão. O marco 
se destina a qualificar e apoiar o BIRD na consecução de seus objetivos de forma 
financeiramente sustentável. Um indicador resumido do perfil de riscos do BIRD é o 
coeficiente capital/empréstimos, administrado diretamente em conformidade com 
sua perspectiva financeira e de riscos. Esse coeficiente era de 22% em 30 de junho 
de 2022, e o capital subscrito acumulado do BIRD totalizava US$ 307,1 bilhões, dos 
quais US$ 20,5 bilhões eram capital integralizado.

Compromissos financeiros e serviços da AID

A Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) é a maior fonte multilateral 
de financiamento concessional do mundo para os países mais pobres. Ela fornece 
financiamento na forma de empréstimos para o desenvolvimento, doações e garan-
tias para ajudar esses países a aumentar seu crescimento econômico, reduzir a 
pobreza e melhorar as condições de vida da população mais pobre.

O exercício financeiro de 2022 marcou o segundo e último ano do ciclo da AID19. 
À luz das circunstâncias extraordinárias e das elevadas necessidades de financia-
mento dos países da AID causadas pela crise da COVID-19, a maioria dos recursos 
da AID19 foi antecipada para os exercícios financeiros de 2021 e 2022, com o acordo 
dos parceiros da AID para que a AID20 começasse um ano antes e abrangesse os 
exercícios financeiros de 2023 a 2025.

No exercício financeiro de 2022, 74  países foram considerados elegíveis para 
assistência da AID. Os novos compromissos de empréstimo da AID para o ano soma-
ram US$ 37,7 bilhões para 305 operações, das quais 12 eram operações combinadas 
do BIRD e da AID. Esses compromissos abrangeram US$ 24,5 bilhões em créditos 

Para mais informações, ver www.worldbank.org/ibrd.

TABELA 24: COMPROMISSOS DA AID POR REGIÃO NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

REGIÃO EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

África Oriental e Austral 8.067 7.512 9.581 14.089 15.266

África Ocidental e Central 7.344 6.675 9.514 10.955 12.213

Leste Asiático e Pacífico 631 1.272 2.500 1.115 1.673

Europa e Ásia Central 957 583 1.497 1.315 2.511

América Latina e Caribe 428 430 978 769 1.030

Oriente Médio e Norte da África 430 611 203 658 817

Sul da Ásia 6.153 4.849 6.092 7.127 4.217

Totala 24.010 21.932 30.365 36.028 37.727
 
Observações: Os montantes são líquidos de encerramentos/cancelamentos completos relacionados a compro-
missos aprovados no mesmo exercício financeiro.
a. Exclui as atividades do Guichê do Setor Privado da AID-IFC-MIGA.
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TABELA 25: DESEMBOLSOS DA AID POR REGIÃO NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

REGIÃO EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

África Oriental e Austral 4.695 6.168 7.904 8.081 7.133

África Ocidental e Central 3.511 4.022 5.469 6.045 6.544

Leste Asiático e Pacífico 1.252 1.282 1.589 1.297 1.502

Europa e Ásia Central 298 931 365 880 764

América Latina e Caribe 223 340 466 495 510

Oriente Médio e Norte da África 569 647 151 379 559

Sul da Ásia 3.835 4.159 5.235 5.744 4.202

Total 14.383 17.549 21.179a 22.921a 21.214a

a. Exclui as atividades do Guichê do Setor Privado da AID-IFC-MIGA.

TABELA 26: COMPROMISSOS DA AID POR SETOR NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

SETOR EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

Agricultura, pesca e silvicultura 1.442 2.796 1.978 2.912 4.008

Educação 2.836 1.767 4.037 3.585 2.335

Energia e extrativismo 4.028 3.468 3.218 3.801 3.696

Setor financeiro 546 870 534 1.910 1.346

Saúde 2.062 1.736 4.295 3.840 4.269

Indústria, comércio e serviços 1.991 1.963 2.712 2.174 2.317

Tecnologias da informação e comunicação 419 779 1.202 1.151 1.245

Administração pública 5.013 3.109 4.252 5.572 6.194

Proteção social 2.112 2.163 4.185 6.352 4.792

Transportes 1.455 1.709 2.132 2.367 5.167

Água, saneamento e gestão de resíduos 2.105 1.572 1.820 2.365 2.357

Totala 24.010 21.932 30.365 36.028 37.727

Observações: Os montantes são líquidos de encerramentos/cancelamentos completos relacionados a compro-
missos aprovados no mesmo exercício financeiro. A soma dos números pode não ser exata devido ao arredonda-
mento. Para mais informações sobre as mudanças, ver projects.worldbank.org/sector.
a. Exclui as atividades do Guichê do Setor Privado da AID-IFC-MIGA.

TABELA 27: COMPROMISSOS DA AID POR TEMA NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS  
DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

TEMA EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

Política econômica 468 1.073 1.192 1.972 2.236

Gestão do meio ambiente  
e dos recursos naturais 

9.491 9.680 11.141 13.019 15.228

Finanças 1.642 2.418 2.680 6.161 5.760

Desenvolvimento humano e gênero 7.509 7.860 15.974 26.353 22.846

Desenvolvimento do setor privado 4.240a 5.145a 7.232a 8.523 8.244

Gestão do setor público 3.827 2.513 4.158 4.698 5.192

Proteção e desenvolvimento social 2.980 2.722 4.738 8.114 6.568

Desenvolvimento urbano e rural 8.654 7.866 8.899 11.647 19.375

Observações: Os montantes são líquidos de encerramentos/cancelamentos completos relacionados a com-
promissos aprovados no mesmo exercício financeiro. Uma vez que os compromissos de empréstimo para cada 
operação podem ser aplicados a diversas categorias temáticas, a soma dos números organizados por tema pode 
ultrapassar os totais dos compromissos para o exercício financeiro, e, portanto, esses números não devem ser 
somados. Para mais informações sobre as mudanças, ver projects.worldbank.org/theme.
a. Exclui as atividades do Guichê do Setor Privado da AID-IFC-MIGA.

http://projects.worldbank.org/sector
http://projects.worldbank.org/theme
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e US$ 13,2 bilhões em doações. Além disso, 23 projetos e subprojetos, perfazendo 
um total de US$ 1,1 bilhão, foram aprovados para receber apoio do Guichê do Setor 
Privado (PSW) da AID-IFC-MIGA no âmbito da AID19 durante o exercício financeiro.

Em abril de 2022, os diretores executivos aprovaram um aumento da autori-
dade de compromisso da AID19 em US$ 1 bilhão para oferecer apoio excepcional 
à Ucrânia durante a vigência da AID19. Isso permitiu que a AID complementasse o 
apoio do BIRD e dos parceiros de desenvolvimento para atender às necessidades 
urgentes de financiamento do desenvolvimento da Ucrânia desde o início da guerra. 
Esse financiamento extraordinário aplica as condições de empréstimo do BIRD e 
um prazo de vencimento mais curto, com período de carência de seis anos e venci-
mento final de dez anos. Ele complementa as alocações originalmente acordadas da 
AID19 e, portanto, não teve impacto no financiamento planejado para os 74 países 
elegíveis para a AID.

Para o monitoramento, elaboração de relatórios e a tomada de decisões melho-
res sobre seus compromissos, o Banco aplica uma taxonomia de códigos a todas 
as operações de empréstimo para refletir os setores e temas aos quais direciona 
recursos. Os códigos setoriais refletem agrupamentos de alto nível de atividades 
econômicas com base nos tipos de bens e serviços produzidos, que são usados para 
indicar qual parte da economia é apoiada pela intervenção do Banco. Os códigos 
temáticos refletem as metas e objetivos das atividades apoiadas pelo Banco e são 
usados para captar nosso apoio à consecução dos ODS.

Recursos financeiros e modelo de financiamento da AID

A AID é financiada principalmente por contribuições de países parceiros de renda 
alta e média, transferências de outras instituições do Grupo Banco Mundial, reem-
bolsos de mutuários de créditos anteriores da AID e financiamento levantado nos 
mercados de capitais. Em 2016, a AID recebeu sua primeira classificação de crédito 
público —  AAA  — que tem sido reafirmada por agências de classificação anual-
mente desde então. O vigor financeiro da AID baseia-se em sua posição de capital 
robusta e no apoio dos acionistas, bem como em suas políticas e práticas financei-
ras prudentes, como, por exemplo, seu marco de adequação de capital, que ajudam 
a manter a classificação AAA. A AID compartilha a mesma governança de gestão de 
riscos do BIRD.

A AID usa esse financiamento para apoiar um ambicioso pacote de políticas 
públicas com cinco temas especiais e várias questões transversais, que são ajus-
tados para cada ciclo de reposição. Para a AID19 (que cobre os exercícios fiscais de 
2021 e 2022), os temas são empregos e transformação econômica; mudanças climá-
ticas; gênero e desenvolvimento; fragilidades, conflitos e violência; e governança e 
instituições. As áreas transversais básicas incluem dívida, capital humano, tecnolo-
gia e deficiência.

Para mais informações, ver ida.worldbank.org.

TABELA 28: PRINCIPAIS PAÍSES MUTUÁRIOS DA AID NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES

PAÍS COMPROMISSOS PAÍS COMPROMISSOS

Nigéria 2.400 Níger 1.728 

Bangladesh 2.161 Uganda 1.715 

Congo, RD 2.125 Tanzânia 1.650 

Etiópia 1.904 Moçambique 1.287 

Quênia 1.800 Cameroun 1.120 

http://ida.worldbank.org
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No âmbito da AID19, os parceiros de desenvolvimento concordaram com um 
volume total de financiamento de US$ 82 bilhões (equivalente a DES 59,3 bilhões)1 
para fornecer créditos, doações e garantias aos países clientes da AID. A expectativa 
é que US$ 73,8 bilhões fossem usados em condições concessionais; US$ 5,7 bilhões, 
em condições do BIRD para o Mecanismo de Ampliação; e US$ 2,5 bilhões, para o Gui-
chê do Setor Privado. Para ajudar os países a enfrentar os impactos sanitários, eco-
nômicos e sociais da crise de Covid-19, o Banco alocou 43% dos recursos da AID19 
durante o exercício financeiro de 2021. Isso foi seguido por um acordo para anteci-
par recursos do exercício financeiro de 2023 ao de 2022 de forma a manter a escala 
de financiamento em US$ 35 bilhões para os exercícios financeiros de 2021 e 2022, 
excluindo o Guichê do Setor Privado. A quantia restante, de cerca de US$ 11 bilhões, 
está sendo transferida para a AID20. Até 30 de junho de 2022, US$  36,1  bilhões 
haviam sido comprometidos em termos concessionais; US$ 1,6 bilhão em termos 
não concessionais (por meio do Mecanismo de Ampliação); e US$ 1,1 bilhão para o 
Guichê do Setor Privado. As despesas administrativas da AID são recuperadas prin-
cipalmente por meio de encargos líquidos e juros pagos pelos países beneficiários.

Para apoiar a AID19, os parceiros estão fornecendo US$ 23,5 bilhões (equivalente 
a DES 17 bilhões) em doações, dos quais US$ 0,2 bilhão é o elemento de doação das 
contribuições na forma de empréstimos concessionais de parceiros. Os parceiros 
também estão fornecendo US$ 0,9 bilhão em empréstimos concessionais de parcei-
ros — US$ 0,6 bilhão, excluindo o elemento de doação — e US$ 3,9 bilhões em com-
pensação pelo alívio da dívida no âmbito da Iniciativa de Alívio da Dívida Multilateral 
(MDRI) durante a AID19. Até 30 de junho de 2022, 49 parceiros haviam apresentado 
instrumentos de compromisso (IoCs) da AID19. O total de IoCs depositados até o 
momento chega a US$ 23,4 bilhões, o que representa 99,7% do valor total prometido. 
O programa de empréstimos da AID lhe permite aumentar significativamente seu 
apoio à consecução dos ODS, ao mesmo tempo que oferece aos investidores uma 
forma eficiente de contribuir para o desenvolvimento mundial. No âmbito da AID19, 
esse modelo financeiro híbrido — que combina as contribuições dos doadores com 
a dívida do mercado — permite à AID mobilizar mais de US$ 3 em autoridade de 
compromisso da AID para cada dólar oferecido por parceiros de desenvolvimento.

1   O Marco de Financiamento para a Reposição da AID19 é administrado predominantemente em 
Direitos Especiais de Saque (DES). Os montantes equivalentes em dólares dos Estados Unidos 
apresentados aqui são calculados usando as taxas de câmbio de referência da AID19.
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TABELA 29:  PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DA AID  
NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2018 A 2022
EM MILHÕES DE DÓLARES, EXCETO OS COEFICIENTES, QUE ESTÃO EM PORCENTAGENS

EF-18 EF-19 EF-20 EF-21 EF-22

Empréstimos, doações e garantias

Compromissos líquidosa 24.010b 21.932b 30.365b 36.028b 37.727b

Desembolsos brutos 14.383 17.549 21.179b 22.921b 21.214b

Desembolsos líquidos 9.290 12.221 15.112b 16.465b 14.477b

Balanço patrimonial

Total de ativos 184.666 188.553 199.472 219.324 220.014

Portfólio de investimentos líquido 33.735 32.443 35.571 37.921 39.561

Saldo líquido de empréstimos 145.656 151.921 160.961 177.779 174.490

Portfólio de empréstimos obtidosc 7.318 10.149 19.653 28.335 35.032

Capital total 163.945 162.982 168.171 180.876 178.668

Demonstração de resultados

Receitas de juros, líquidas  
de despesas de endividamento

1.647 1.702 1.843 1.996 1.901

Transferências de organizações 
afiliadas e outros

203 258 252 544 274

Doações para o desenvolvimento (4.969) (7.694) (1.475) (2.830) (2.372)

Renda (perda) líquida (5.231) (6.650) (1.114) (433) 12

Renda (perda) líquida ajustada (391) 225 724 394 260

Adequação de capital

Coeficiente do capital  
estratégico empregável (%)

37,4 35,3 35,8 30,4 26,4

Observações: Para obter a apresentação completa dos dados do exercício financeiro, ver  
os demonstrativos financeiros completos em: www.worldbank.org/financialresults.
a. Montantes incluem compromissos aprovados pelo Conselho Diretor e são líquidos de encerramen-

tos/cancelamentos completos relativos a compromissos aprovados no mesmo exercício financeiro.
b.  Estão excluídas dos compromissos, dos desembolsos brutos e dos desembolsos líquidos as ativida-

des do Guichê do Setor Privado da AID-IFC-MIGA.
c. Inclui derivativos relacionados.

Desde o lançamento de seu título inaugural nos mercados de capital internacio-
nais em 17 de abril de 2018, a AID já emitiu o equivalente a cerca de US$ 25 bilhões 
em cinco moedas: euro, libra esterlina, coroa sueca, coroa norueguesa e dólar ame-
ricano. A AID continua a ampliar sua base de investidores e aumentar a liquidez em 
cinco moedas: euro, libra esterlina, coroa sueca, coroa noroeguesa e dólar dos EUA. 
A AID continuará a buscar oportunidades para diversificar ainda mais sua composi-
ção em moedas e desenvolver sua presença no mercado de capitais.

http://www.worldbank.org/financialresults
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Reposição da AID20

Em uma reposição antecipada histórica em dezembro de 2021, os membros da AID 
aprovaram o marco operacional e financeiro da AID20 com um envelope de finan-
ciamento de US$ 93 bilhões. Esse montante, que cobre os exercícios financeiros 
2023 a 2025 é acrescido de US$ 23,5 bilhões em contribuições de 52 países mem-
bros, além de contribuições para a MDRI, financiamentos captados no mercado 
de capitais, transferências da AID19, recursos internos (como amortizações de 
empréstimos) e transferências do BIRD. Novos termos também foram introduzidos 
na AID20 para países elegíveis: empréstimos com vencimento mais curto e créditos 
de 50 anos.

Conforme as negociações, o marco operacional e financeiro da AID20, que é o 
mais ambicioso até agora, foi fundamentado pelo progresso da AID19, bem como 
pela missão do Banco e sua resposta à Covid-19, e tem como tema abrangente, 
“Reconstrução melhor após a crise: Rumo a um futuro verde, resiliente e inclu-
sivo.” O marco de políticas da AID20 manterá os quatro temas especiais da AID19: 
mudanças climáticas; fragilidades, conflitos e violência; gênero e desenvolvimento; 
e empregos e transformação econômica. Além desses, será introduzido o capital 
humano como quinto tema especial. A AID20 também ajudará a aprofundar os 
esforços de recuperação, concentrando-se em quatro questões transversais: pron-
tidão para crises, recentemente introduzida para a AID20; dívida; governança e 
instituições; e tecnologia. Em face de múltiplos desafios, a AID20 está bem posicio-
nada para apoiar os países da AID em meio aos riscos crescentes e sobrepostos. 
A AID20 entrou em vigor em 1° de julho de 2022.

Para mais informações, ver ida.worldbank.org.

http://ida.worldbank.org
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Comprometimento com resultados

1   Azerbaijão: Entre 2008 e 2019, mais 
de 324 mil pessoas tiveram acesso 
a abastecimento de água e sanea-
mento melhorado graças a reformas 
nas instalações.

2   Bangladesh: Entre 2011 e 2021, foram 
gerados quase US$ 4 bilhões em inves-
timentos privados diretos, criando mais 
de 41 mil empregos.

3   Butão: Entre 2020 e 2021, todos 
os hospitais e 78 centros de atenção 
primária à saúde receberam kits 
de testagem de Covid-19, e 20 secreta-
rias distritais de saúde receberam 
equipamentos de proteção individual.

4   Brasil: Entre 2009 e 2020, cerca de 
900 mil pessoas na Região Metropoli-
tana do Recife passaram a ter acesso 
a abastecimento de água 24 horas 
por dia.

5   Burkina Faso: Entre 2020 e 2022,  
mais de 3 mil pessoas, um terço  
das quais são mulheres, acessaram 
US$ 49 milhões em crédito de institui-
ções financeiras.

6   China: Entre 2013 e 2020, um sistema 
integrado de gerenciamento de riscos 
de inundações ajudou a aumentar o 
nível de proteção contra inundações da 
cidade de Jingdezhen, evitando perdas 
de quase US$ 500 milhões em 2020.

7   Colômbia: Entre 2015 e 2021, cerca de 
144 mil migrantes e refugiados da 
Venezuela tiveram acesso aos serviços 
da agência nacional de emprego; cerca 
de 760 mil, mais de metade dos quais 
são mulheres, obtiveram autorizações 
de permanência temporária; e 354 mil 
pessoas foram inscritas no sistema 
de saúde local.

O Banco Mundial ajuda os países a enfrentar seus desafios de desenvolvimento mais urgen-
tes, fornecendo financiamento, compartilhando conhecimentos e trabalhando com os seto-
res público e privado. Nosso trabalho abrange diversas regiões, setores e indústrias para 
garantir resultados tangíveis e impactos de desenvolvimento duradouros.

8   Djibuti: Desde 2019, mais de 85 mil 
famílias, o que equivale a mais de um 
terço da população, foram registradas 
no cadastro social nacional, o que 
melhorou seu acesso a serviços de 
saúde, moradia social, assistência 
alimentar e transferências de renda.

9   Egito: Até junho de 2022, quase 
13 milhões de pessoas, cerca de três 
quartos das quais são mulheres, 
haviam se beneficiado de um programa 
de transferência de renda.

10   Gana: Desde 2020, o governo já 
forneceu serviços de ensino a distância 
para cerca de 4,5 milhões de alunos, 
e mais de 5,8 milhões de crianças 
receberam alimentação escolar  
diária e kits sanitários.

11   Honduras: Entre 2010 e 2021, foram 
criados 120 planos de negócios para 
pequenos produtores rurais, aumen-
tando a produtividade e as vendas 
em quase 24%; e quase 13 mil pessoas, 
um terço das quais de comunidades 
indígenas, se beneficiaram de doações, 
treinamento e acesso ampliado ao 
mercado.

12   Índia: Entre 2016 e 2021, mais de 
100 mil jovens desfavorecidos, metade 
dos quais são mulheres, se beneficia-
ram de formação profissional baseada 
no mercado.

13   Jordânia: Desde 2017, mais de 32 mil 
crianças jordanianas e sírias melhora-
ram seu acesso à educação infantil.

Para mais informações, ver www.worldbank.org/results.

http://www.worldbank.org/results
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21   Níger: Entre 2020 e 2021, cerca de 
2,8 milhões de pessoas se beneficiaram 
de transferências emergenciais de renda 
para ajudá-las a lidar com os impactos 
da Covid-19.

22   Peru: Em 2020, linhas de crédito contin-
genciais mobilizaram US$ 1,2 bilhão para 
ajudar o governo a melhorar sua resposta 
aos impactos de desastres.

23   Filipinas: Desde 2020, 13 projetos 
comunitários em Mindanao melhoraram 
estradas, sistemas de água e instala-
ções pós-colheita, beneficiando cerca 
de 32 mil pessoas, das quais metade são 
mulheres.

24   Somália: Entre 2018 e 2020, a dívida 
em relação ao PIB diminuiu de 113% 
para 70%.

14   Kosovo: Desde 2018, 76 escolas e 27 cen-
tros de saúde em áreas remotas recebe-
ram conexões de internet de alta 
velocidade.

15   República do Quirguistão: Entre 2014 
e 2019, mais de 190 mil pessoas foram 
beneficiadas com práticas aprimoradas 
de manejo de pastagens e pecuária 
e instituições comunitárias.

16   Libéria: Entre 2019 e 2021, cerca de 15 mil 
pessoas de famílias vulneráveis na área 
de Monróvia, das quais mais de 70% são 
mulheres, receberam transferências 
emergenciais de renda por meio de contas 
digitais como parte do primeiro programa 
urbano desse tipo no país.

17   Malaui: Entre 2011 e 2018, o acesso 
de mulheres aos serviços bancários 
aumentou de 17% para 39%.

25   Tanzânia: Entre 2017 e 2022, mais 
de 4,5 milhões de pessoas passaram 
a ter acesso à eletricidade.

26   Uzbequistão: Entre 2012 e 2022, mais 
de 268 mil pessoas nos distritos de Alat 
e Karakul passaram a ter acesso a água 
potável.

27   Iêmen: Entre 2018 e 2022, mais de 91 mil 
famílias, das quais cerca de um quinto é 
chefiado por mulheres, tiveram acesso a 
sistemas de energia solar acessíveis.

28   Zâmbia: De 2014 a 2022, cerca de 95 mil 
mulheres melhoraram seu acesso a 
meios de subsistência, e mais de 58 mil 
meninas desfavorecidas puderam 
frequentar o ensino médio.

18   Malásia: Entre 2017 e 2019, os custos 
de remessas de dinheiro na região 
de Sabah diminuíram de 4,5% para 2,2%, 
o que gerou uma economia de mais 
de US$ 31 milhões para trabalhadores 
migrantes.

19   Maldivas: Desde 2020, as estações mete-
orológicas automatizadas aumentaram 
de 36 para 63, o que melhorou a coleta 
de dados climáticos, bem como o geren-
ciamento, a previsão e a preparação para 
desastres.

20   Mongólia: Desde 2020, cerca de 1,2 milhão 
de pessoas foram vacinadas contra a 
Covid-19 e mais de 1.700 profissionais de 
saúde receberam treinamento sobre proto-
colos de prevenção contra a doença. 
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Observações: As áreas sombreadas em cinza 
representam locais em que não há projetos ativos 
do BIRD ou da AID; que são inelegíveis; ou sobre 
os quais não há dados. Os dados representam o 
portfólio ativo do BIRD/AID em 30 de junho de 2022.

Programas na Federação Russa e Bielorrússia 
foram suspensos no exercício financeiro de 2022.

Países com operações 
ativas do BIRD ou da AID 
(em 30 de junho de 2022)
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URUGUAI UZBEQUISTÃO VANUATU VIETNÃ CISJORDÂNIA E FAIXA DE GAZA ZÂMBIA 
ZIMBÁBUE AFEGANISTÃO ALBÂNIA ANGOLA ANTÍGUA E BARBUDA REPÚBLICA 
ÁRABE DO EGITO ARGENTINA ARMÊNIA AZERBAIJÃO BANGLADESH BIELORRÚSSIA 
BELIZE BENIN BUTÃO BOLÍVIA BÓSNIA E HERZEGOVINA BOTSUANA BRASIL 
BULGÁRIA BURKINA FASO BURUNDI CABO VERDE CAMBOJA CAMEROUN 
REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA CHADE CHILE CHINA COLÔMBIA COMORES COSTA 
RICA COSTA DO MARFIM CROÁCIA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO DJIBUTI 
DOMINICA REPÚBLICA DOMINICANA EQUADOR EL SALVADOR GUINÉ EQUATORIAL. 
ESSUATÍNI ETIÓPIA FEDERAÇÃO DOS ESTADOS DA MICRONÉSIA FIJI GABÃO 
GEÓRGIA GANA GRANADA GUATEMALA GUINÉ GUINÉ-BISSAU GUIANA HAITI 
HONDURAS ÍNDIA INDONÉSIA IRAQUE JAMAICA JORDÂNIA CAZAQUISTÃO QUÊNIA 
KIRIBATI KOSOVO REPÚBLICA DO QUIRGUISTÃO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR DO LAOS LÍBANO LESOTO LIBÉRIA MADAGASCAR MALAWI MALDIVAS 
MALI ILHAS MARSHALL MAURITÂNIA MÉXICO MOLDOVA MONGÓLIA MONTENEGRO 
MARROCOS MOÇAMBIQUE MIANMAR NAURU NEPAL NICARÁGUA NÍGER NIGÉRIA 
MACEDÔNIA DO NORTE PAQUISTÃO PALAU PANAMÁ PAPUA-NOVA GUINÉ 
PARAGUAI PERU FILIPINAS POLÔNIA REPÚBLICA DO CONGO REPÚBLICA DO IÊMEN 
REPÚBLICA DO CONGO ROMÊNIA FEDERAÇÃO RUSSA RUANDA SAMOA SÃO TOMÉ 
E PRÍNCIPE SENEGAL SÉRVIA SEICHELES SERRA LEOA ILHAS SALOMÃO SOMÁLIA 
ÁFRICA DO SUL SUDÃO DO SUL SRI LANKA SÃO CRISTÓVÃO E NÉVIS SANTA LÚCIA 
SÃO VICENTE E GRANADINAS SURINAME TAJIQUISTÃO TANZÂNIA TAILÂNDIA 
GÂMBIA TIMOR-LESTE TOGO TONGA TUNÍSIA TURQUIA TUVALU UGANDA UCRÂNIA 
URUGUAI UZBEQUISTÃO VANUATU VIETNÃ CISJORDÂNIA E FAIXA DE GAZA ZÂMBIA 
ZIMBÁBUE AFEGANISTÃO ALBÂNIA ANGOLA ANTÍGUA E BARBUDA REPÚBLICA 
ÁRABE DO EGITO ARGENTINA ARMÊNIA AZERBAIJÃO BANGLADESH BIELORRÚSSIA 
BELIZE BENIN BUTÃO BOLÍVIA BÓSNIA E HERZEGOVINA BOTSUANA BRASIL 

O Banco Mundial é formado pelo Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação 
Internacional de Desenvolvimento (AID). A missão da insti-
tuição é erradicar a pobreza extrema e promover prosperida-
de compartilhada de maneira sustentável.

Mais informações em: www.worldbank.org/annualreport
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